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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
ทรัพยำกรมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมสำเร็จ ยิ่งในสภำวะ
ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ำรแข่ ง ขั น สู ง ทุ ก องค์ ก รจ ำเป็ น ที่ ต้ อ งอำศั ย ก ำลั งควำมรู้ ทั ก ษะ ควำมสำมำรถของ
ทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน กำรฝึกอบรมและพัฒนำจึงเข้ำมำมี
บทบำทอย่ำงมำกในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เนื่องจำกเป็นกำรสนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรได้มี
ศักยภำพที่เพิ่มมำกขึ้นในด้ำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ทัศนคติ ทั้งในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
วำงแผนกำรเจริญเติบโตในอนำคต เพื่อนำไปแก้ไขปัญหำกำรทำงำน ปิดช่องว่ำงควำมสำมำรถที่
ต้องกำรปรับปรุงและพัฒนำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ คือ เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์หนึ่งของกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งมี 4 วัตถุประสงค์ คือ สรรหำ พัฒนำ รักษำไว้ ใช้ประโยชน์ กำรได้มำซึ่ง
บุคลำกรที่เป็นคนดีคนเก่งโดยผ่ำนวิธีกำรสรรหำ คัดเลือกเข้ำมำแล้ว องค์กรจะต้องพัฒนำคนเหล่ำนั้น
ให้เป็นคนดีคนเก่งขึ้นไปอีก โดยต้องรู้ว่ำเขำเป็นใคร มีควำมถนัด มีจุดแข็ง และมีจุดอ่อนอย่ำงไร
เพื่อที่จะพัฒนำเขำเหล่ำนั้นอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
กำรฝึ ก อบรมเป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ในกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ค วำมรู้
(Knowledge) ควำมเข้ำใจ (Understanding) มีทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน (Attitude) มีทักษะที่
ดีในกำรปฏิบัติงำน และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน (Practice) ตลอดจนเพิ่มควำมสนใจใน
กำรปฏิบัติงำน (Interest) ดังนั้น องค์กรต่ำงๆ จึงเลือกวิธีกำรฝึกอบรมเพื่อใช้พัฒนำบุคลำกรของ
ตนเองให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะและควำมเขี่ยวชำญสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรฝึกอบรมเป็นสิ่งที่องค์กรควรจะให้ ควำมสำคัญ แต่สิ่งที่ควรตระหนักในกำรฝึกอบรมคือ กำรให้
ควำมสำคัญกับกระบวนกำรที่นำไปสู่กำรฝึกอบรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรตั้งวัตถุประสงค์ในกำรฝึกอบรมที่
ชัดเจน ตอบสนองต่อควำมต้องกำรขององค์กรและพนักงำน เนื้อหำที่ใช้ในกำรฝึกอบรม วัสดุกำรเรียน
กำรสอน ควำมสำมำรถของวิทยำกร บรรยำกำศในกำรฝึกอบรมที่จะส่งผลต่อกำรเรียนรู้และนำไปใช้
งำน มี ก ำรถ่ ำ ยโอนควำมรู้ ใ นกำรฝึ ก อบรม ซึ่ ง จ ำเป็ น ที่ ต้ อ งมี ก ำรประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ท รำบถึ ง
ประสิทธิภำพในแต่ละด้ำน อันนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรฝึกอบรม
อย่ำงไรก็ดีกำรฝึกอบรมนั้น จะประสบควำมสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับว่ำจัดหลักสูตรได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของบุคลำกรทุกกลุ่มในองค์กร และต้องคำนึงถึงกำรเพิ่มควำมสำมำรถและควำมรู้ใหม่ๆ
ที่บุคลำกรยังไม่มี โดยกำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม ภำรกิจ หน้ำที่ ควำมต้องกำรในกำร
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พัฒนำกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ และที่สำคัญบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมแล้วจะต้องนำควำมรู้จำก
กำรเข้ำรับ กำรฝึ กอบรมไปใช้ป ระโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถแก้ไขข้อบกพร่อง ปัญหำ หรือ
สนองตอบควำมต้องกำรขององค์กรได้
ดังนั้น ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจกำรวิเครำะห์กระบวนกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร
In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ด้วยเหตุผลที่
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำชนผู้สนใจทั่วไป
และมีหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน มำใช้บริกำรต่อเนื่องยำวนำนเป็นระยะกว่ำ 20 ปี และสำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง ได้รับ มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกล เป็น
ระบบบริหำรประกันคุณภำพขั้นพื้นฐำนอันเกี่ยวกับกำรจัดกำรทำงด้ำนคุณภำพและประกันคุณภำพใน
งำนฝึกอบรม ทั้งนี้สำนักกำรศึกษำต่อเนื่องยังเป็นแหล่งสำคัญในกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรฝึกอบรม
ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมหรือวิทยำกรฝึกอบรมให้กับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ตลอดจนถึง
ธุรกิจเอกชน โดยกำรให้คำปรึกษำด้ำนวิชำกำร และเทคนิค ฝึกอบรม ซึ่งถือว่ำเป็นภำรกิจที่สำคัญของ
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้วยกำรฝึกอบรมที่มีคุณภำพ
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิเคราะห์
1) เพื่อวิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training
ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
2) เพื่อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house
Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) กำรศึกษำวิเครำะห์หัวข้อเรื่องดังกล่ำวนี้ จะทำให้ทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำ และ
ข้อมูลกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของสำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง
2) เพื่อนำผลกำรศึกษำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงในกำรบริหำรโครงกำร
ฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
3) เพื่ อ เป็ น แนวทำงในกำรปฏิ บั ติ ง ำนกำรจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รประเภท In-house
Training ต่อไป
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4. วิธีการศึกษา
1) รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมำศึกษำ จำกหนังสือ งำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำร บทควำมจำก
วำรสำรและสิ่งที่ตีพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นพื้นฐำนของควำมรู้ที่จะนำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูล
ต่อไป
2) นำข้อมูลที่ปฏิบัติงำนจริง และสภำพปัญหำอุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดฝึกอบรม มำวิเครำะห์ข้อมูล ด้วยวิธี SWOT เพื่อไปสู่แนวทำงในกำรดำเนินกำรบริหำรงำนกำร
จัดฝึกอบรมประเภท In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
5. นิยามศัพท์
กระบวนการฝึกอบรม หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรนั้นๆ เกิดกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ หรือควำมชำนำญ และประสบกำรณ์ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งซึ่งกำรฝึกอบรมสำมำรถทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โครงการฝึกอบรม หมำยถึง กำรกำหนดหลักสูตร ขั้นตอนวิธีกำร ตลอดจนแนวปฏิบัติ
เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หมำยถึง มำตรฐำนสำกล ซึ่งเป็นระบบ
บริหำรประกันคุณภำพขั้นพื้นฐำนอันเกี่ยวกับกำรจัดกำรทำงด้ำนคุณภำพ และกำรประกันคุณภำพ
โดยมีควำมมุ่งหมำยที่จะให้ระบบคุณภำพเท่ำเทียมกันระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ
การบริหารโครงการฝึกอบรม หมำยถึง กำรจัดฝึกอบรมของสำนัก กำรศึกษำต่อเนื่องมี
กำรจัดหลักสูตรต่ำงๆ ที่เป็นควำมรู้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและหน่วยงำนภำยนอกที่
ขอรับบริกำร สำนักกำรศึกษำต่อเนื่องดูแลโครงกำรหลักสูตรต่ำงๆ
หลักสูตร In-house Training หมำยถึง กำรจัดฝึกอบรมทีอ่ งค์กรได้กำหนดควำมต้องกำร
มำให้สำนักกำรศึกษำต่อเนื่องจัด โดยหลักสูตรได้รับกำรออกแบบให้เหมำะสมกับบุคลำกร ภำรกิจ
เวลำเพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรตำมที่องค์กรประสงค์
โดยใช้แนวทำงกำรบริหำรกำรจัดฝึกอบรมด้วยเครื่องมือกำรประกันคุณภำพ ISO 9001
ได้แก่
1) กำรหำควำมต้องกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำน
2) กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน
3) กำรกำหนดโครงกำรฝึกอบรม
4) กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม
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- กำรสรรหำวิทยำกร
- รูปแบบในกำรฝึกอบรม
- ประเภทของเทคนิคกำรฝึกอบรม
- กำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรม
- กิจกรรมที่ใช้ในกำรฝึกอบรม
- กำรเลือกใช้กิจกรรมกำรฝึกอบรม
- วัสดุฝึกอบรม
- บรรยำกำศสภำพแวดล้อมในกำรฝึกอบรม
5) สรุปประเมินผลกำรฝึกอบรม
6) ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดฝึกอบรม ปีงบประมำณ 2558 – 2562
7) ผลกำรพัฒนำกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรวิ เ ครำะห์ ก ระบวนกำรฝึ ก อบรมประเภทหลั ก สู ต ร In-house Training ของส ำนั ก
กำรศึกษำต่อเนื่ อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเครำะห์กำรบริห ำร
โครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 2) เสนอ
แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของสำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง โดยมีแนวคิด ทฤษฏี และงำนวิจัย เพื่อเป็นกรอบในกำรศึกษำดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และฝึกอบรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9000
3. แนวคิดเกี่ยวกับ SWOT Analysis
4. สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐำนขององค์กรที่ขำดไม่ได้ เนื่องจำกมนุษย์เป็นปัจจัยกำร
ผลิตที่สำคัญที่สุด องค์กรจึงจำเป็นต้องเสำะแสวงหำทรัพยำกรมนุษย์เมื่อได้มำต้องมีกำรรักษำ พัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์มีควำมหมำยครอบคลุมถึงโครงกำรและกระบวนกำรเพิ่มทักษะฝีมือควำมรู้ของคนทั้ง
คุณภำพและปริมำณ
แนวคิด “กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์” นั้นมีวิวัฒนำกำรเป็นเวลำยำวนำนแล้ว ตั้งแต่อดีตเรื่อยมำ
จนถึงปัจจุบัน ในอดีตกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์นั้นเป็นเพียงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ หรือกำรเรียนรู้จำก
คนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ปัจจุบันแนวคิดกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จึงเป็นกำรเน้น “คน” เป็น
เป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำคุณภำพคนให้มีควำมสมดุลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและทำงสังคม เพื่อให้
เป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ทั้งทำง
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วัฒนธรรม วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี กำรจัดกำรมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์จึงมีควำมสำคัญตลอดมำ
1) ความสาคัญและความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทุกๆ ฝ่ำยในองค์กรไม่ใช่เป็นควำม
รับผิดชอบของฝ่ำยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) เพียงฝ่ำยเดียว
หำกแต่เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันทุกฝ่ำยทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูง รวมถึงพนักงำน
ปฏิบัติงำนทุกๆ คนในองค์กร เพรำะกำรพัฒนำเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ธุรกิจหลักๆ เช่น นโยบำยองค์กร
กระบวนกำรปฏิบัติงำน และอื่นๆ อีกมำกมำย ถ้ำสิ่งเหล่ำนี้ตัวใดตัวหนึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อม
ส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ ด้วย ยกตัวอย่ำง เช่น บริษัทมีนโยบำยในกำรเพิ่มผลผลิตโดยมีกำรนำ
เครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตของผู้ปฏิบัติงำน
นโยบำยนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของพนักงำน ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมี
กำรปรับปรุง พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรู้ เกิดทักษะ ควำมเข้ำใจที่เหมำะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เป็นกระบวนกำรที่ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดเวลำ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง กำรที่องค์กรจะอยู่รอดและมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ องค์กรต้องมีกำรเรียนรู้และมีกำรปรับตัวเพื่อรู้ทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
และกำรที่องค์กรจะมีกำรเรียนรู้ได้นั้นต้องอำศัยบุคลำกรที่มีคุณลักษณะที่มีควำมพร้อมและยอมรับต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง มีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง องค์กรนั้นจึงเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ดังนั้น กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนธุรกิจขององค์กรสำมำรถพร้อมที่จะแข่งขันได้
ตลอดเวลำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภำพขององค์กร องค์กรที่มี
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สำมำรถใช้ศักยภำพที่มีอยู่ให้ตรงกับควำมต้องกำร
ขององค์กร กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้มีนักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยไว้หลำยท่ำน ดังนี้
Pace, Smith และ Mills (1991) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ไว้ว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นกำรบูรณำกำรของกำรพัฒนำตัวบุคคล (Individual
Development) กำรให้ควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน หรือกำรพัฒนำสำยอำชีพ (Career
Development) และกำรพัฒนำองค์กร (Organization Development) เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต
คุณภำพ โอกำส และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรสูงสุดให้แก่สมำชิกขององค์กร เพิ่มประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลขององค์กร
ดีลำฮำเย (Delahaye, 2005, p. 13) ได้ให้ควำมหมำยของ กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ไว้ว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจำกกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
และยังเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
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ควำมหลำกหลำย กำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ กำรบริหำรสมัยใหม่ กำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่ กำรสร้ำงหุ้นส่วน
กำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ในงำน
สวอนสันและฮอลตัน (Swanson and Holton, 2009, p. 27) ได้ให้ควำมหมำย
ของ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ไว้ว่ำ เป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำและปลดปล่อยพลังควำมรู้
ควำมสำมำรถเพื่อสร้ำงระบบกำรทำงำนและกระบวนกำรภำยใน เช่น กระบวนกำรกลุ่มระบบงำน
และกำรทำงำนของบุคลำกรแต่ละคนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำเนียร จวงตระกูล (2547) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษยจ์ะมุ่ง
ไปสู่กำรพัฒนำบุคคลและองคก์รเพื่อควำมสำเร็จขององคก์รควำมมุ่งหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์จึงเน้นอยู่ในตัวบุคคลที่นำมำสู่ควำมสำเร็จของตัวบุคคลและองคก์ร
จิตติมำ อัครธิติพงศ์ (2556) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ไว้ว่ำ
กระบวนกำรที่พัฒนำให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรเพิ่มผลงำน กำรเปลี่ยนแปลงของมนุษย์โดยผ่ำนกิจกรรม
ควำมคิดริเริ่ม และกิจกรรมทำงกำรบริหำร ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเพื่อเพิ่มพูน ควำมรู้
ทักษะ ควำมชำนำญในงำนที่ปฏิบัติอันจะสร้ำงศักยภำพในตัวบุคคลให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อองค์กำร
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2557) ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ไว้ว่ำ
เป็นศำสตร์และวิชำชีพที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรคิดอย่ำงเป็นองค์รวมอย่ำงตั้งใจ และอย่ำงก้ำวหน้ำ
เพื่อพัฒนำควำมรู้ในงำน และปรับปรุงพฤติกรรมกำรทำงำนที่เหมำะสมให้กับสมำชิกขององค์กำรโดย
กำรใช้
กลยุทธ์และวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันของบุคคล กลุ่ม และองค์กรซึ่งเป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้ เพื่อองค์กรเกิดศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ในเวลำที่องค์กำรต้องกำร
จำกควำมหมำยของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร หมำยถึง กระบวนกำรในกำรเพิ่มคุณค่ำให้แก่บุคคล โดยกำร
พัฒนำควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ ตลอดจนขวัญและกำลังใจ คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนโดยผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
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1.2 ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับสภำพกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและแข่งขันในกำรดำเนินธุรกิจ
ยิ่งทำให้องค์กรต้องให้กำรพัฒนำทรัพยำกรนุษย์ เพื่อให้สำมำรถพัฒนำกำรทำงำนให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรให้กับองค์กรได้ ดังนั้น กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์มีประโยชน์ต่อพนักงำน
ต่อผู้บังคับบัญชำ และต่อองค์กร ดังนี้
ประโยชน์ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ต่อพนักงาน
1) ช่วยทำให้พนักงำนเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ควำมชำนำญ และควำมสำมำรถในกำร
ทำงำน และเพิ่มคุณค่ำแก่ตนเอง
2) ช่วยทำให้พนักงำนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ หรือควำมเจริญก้ำวหน้ำของ
ตนเอง
3) ช่วยทำให้พนักงำนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้กับตนเองและองค์กร
4) ช่วยทำให้พนักงำนได้เกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในกำรได้รับกำรดูแลเอำ
ใจใส่ ดูแลในกำรพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ ทำให้เกิดควำมจงรักภักดีต่อองค์กร
5) ช่วยทำให้พนักงำนมีทักษะ ฝีมือ และควำมชำนำญเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนในอำชีพ
เดียวกัน
6) ช่วยลดระยะเวลำในกำรเรียนรู้งำนให้น้อยลง เมื่อได้รับกำรพัฒนำที่ถูกต้องเหมำะสม
ก็จะทำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ผลรวดเร็วและเกิดประสิทธิภำพ
ประโยชน์ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ต่อผู้บังคับบัญชา
1) ช่วยลดภำระ หน้ำที่ในกำรสอนงำน และควบคุมงำนของหัวหน้ำงำน เนื่องจำก
พนักงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจะทำให้พนักงำนมีทักษะ ควำมชำนำญทำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
โดยไม่เป็นภำระของหัวหน้ำงำน
2) ช่วยส่งเสริมให้หัวหน้ำงำนมีเทคนิคในกำรถ่ำยทอดและสื่อสำรกับลูกน้องได้ดี
เนื่องจำกกำรสื่อสำรมีควำมจำเป็นในกำรมอบหมำยงำนระหว่ำงหัวหน้ำงำนและลูกน้อง หำกลูกน้องมี
ทักษะในกำรทำงำนที่เชี่ยวชำญจะทำให้กำรสื่อสำรของหัวหน้ำงำนประสบควำมสำเร็จได้
3) ช่วยสะท้อนให้เห็นประสิทธิภำพของหัวหน้ำงำนในกำรควบคุมบังคับบัญชำงำน
ระหว่ำงหัวหน้ำงำนและลูกน้องได้
4) ช่วยในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกน้องให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรมและเกิด
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน และลดปัญหำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
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ประโยชน์ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ต่อองค์กร
1) ช่วยทำให้ระบบและวิธีกำรปฏิบัติงำนขององค์กรมีประสิทธิภำพสำมำรถแข่งขันกับ
องค์กรอื่นๆ ได้
2) ช่วยทำให้องค์กรประหยัดค่ำใช้จ่ำยและลดของเสียในกระบวนกำรผลิต เนื่องจำก
พนักงำนมีควำมรู้ ทักษะ ควำมชำนำญก็ย่อมปฏิบัติงำนไม่มีควำมผิดพลำดจึงลดของเสียได้
3) ช่วยทำให้พนักงำนมีโอกำสได้รับควำมรู้ ควำมคิดใหม่ๆ ให้กับองค์กร และสร้ำง
ผลงำนที่ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมให้กับองค์กรอยู่ตลอดเวลำ
4) ช่วยทำให้องค์กรมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม
5) ช่วยทำให้องค์กรมีพนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือพนักงำนที่เก่ง สำมำรถ
แข่งขันในธุรกิจเดียวกันและอื่นๆ ได้
6) ช่วยทำให้พนักงำนมีควำมผูกพันกับองค์กร หำกองค์กรมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก็ย่อมทำให้พนักงำนเกิดควำมจงรักภักดีต่อองค์กร
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นประโยชน์ต่อพนักงำน ทำให้พนักงำนเกิดควำมรู้ ทักษะ
ควำมชำนำญ สำมำรถทำงำนให้เกิดผลผลิตต่อองค์กรได้ รวมทั้งทำให้เพิ่มศักยภำพให้กับพนักงำนได้
ทั้งนี้กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ยังช่วยให้ผู้บังคับบัญชำได้ลดภำระในกำรสอนงำนและควบคุมงำน
รวมทั้งเป็นกำรเสริมเทคนิคให้ผู้บังคับบัญชำในกำรมอบหมำยงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กรให้แข่งขันกับองค์กรอื่นได้ในสังคมธุรกิจ
1.3 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรทนุษย์
กิจกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กำร
ฝึกอบรม กำรศึกษำ และกำรพัฒนำ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้มีจุดเน้นที่ต่ำงกัน ดังนี้คือ
กำรฝึกอบรม

กำรศึกษำ

กำรพัฒนำ

เน้นที่งำน

เน้นที่ตัวบุคคล

เน้นที่องค์กรและสังคม

แผนผังที่ 2.1 จุดเน้นอย่ำงง่ำยที่ใช้แยกแยะควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงฝึกอบรม กำรศึกษำ และกำร
พัฒนำ
ที่มา: อรุณ รักธรรม, กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม : ศึกษำเชิงพฤติกรรม (2537 : 5)
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การฝึกอบรม (Training) มีจุดเน้นอยู่ที่งำนของบุคคลในขณะนั้น ที่จะต้องเรียนรู้และมี
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรทำงำนเพื่อมุ่งให้ส ำมำรถทำงำนใน
ตำแหน่งนั้นๆ ได้ หรือทำงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถฝึกปรืองำนที่มีควำมยำกมำกยิ่งขึ้น
กำรฝึกอบรมเป็ นกำรคำดหวังว่ ำ เมื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมผ่ ำนกำรฝึ กอบรมไปแล้ ว จะ
สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ได้ทันที หรือมีพฤติกรรมในกำรทำงำนที่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรของ
องค์กร กำรฝึกอบรมเป็นกำรเสียค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสูงขององค์กรและเป็นสิ่งที่องค์กรจะคำดหวัง/
เล็งผลเลิศว่ำผลที่จะได้รับต้องคุ้ มค่ำเงินที่เสียไป เมื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถทำงำนในควำม
รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสำมำรถที่จะประเมินผลได้จำกกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำรับกำรอบรม อย่ำงไรก็
ตำมมีควำมเป็นไปได้ที่ผู้ผ่ำนกำรอบรมอำจจะยังไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมควำมมุ่งหวังขององค์กร
ซึ่งอำจเป็นผลจำกหลักสูตรที่มีกำรจัดเนื้อหำไม่เหมำะสม ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ขั้นตอน
กำรทำงำน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ หรือสภำวะต่ำงๆ ที่ผันแปรไปจำกที่คำดคะเน แต่
อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสี่ยงเหล่ำนี้ยังถือว่ำอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับกำรพัฒนำบุคคลโดยวิธีอื่น
การศึกษา (Education) จุดเน้นของกำรจัดกำรศึกษำ คือ กำรเตรียมบุคคลให้มีควำม
พร้อมในกำรทำงำนตำมควำมต้องกำรขององค์กรในอนำคต กำรศึกษำยังคงต้องเกี่ยวกับกำรทำงำนอยู่
แต่จะแตกต่ำงไปจำกกำรฝึกอบรม เนื่องจำกเป็นกำรเตรียมเรื่องงำนในอนำคตซึ่งอำจจะเหมือนหรื อ
แตกต่ำงไปจำกกำรทำงำนในปัจจุบันก็ได้ กำรศึกษำที่องค์กรใช้เสมอๆ จะเป็นกำรเตรียมบุคคลเพื่อ
กำรปรับเลื่อนยศ ตำแหน่งและหน้ำที่ เนื่องจำกเป็นกำรลงทุนอย่ำงหนึ่งขององค์กรในกำรเตรียม
บุคลำกรของตนให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติงำนให้ กับองค์กรในอนำคต จึงประเมินผลได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนที่จะต้องปฏิบัติในอนำคต กำรศึกษำจึงมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำงของกำรลงทุน
เนื่องจำกในบำงครั้งองค์กรคำดหวังผลได้ที่เกิดจำกกำรลงทุนพัฒนำบุคลำกรของตนแล้ว
ไม่ได้ผลดังที่หวังไว้ จะด้วยเหตุผลใดก็ตำมที่ทำให้บุคลำกร ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ หรือหวังผลเลิศ
จำกกำรศึกษำไว้สูงเกินไป
การพัฒนา (Development) จุดเน้นของกำรพัฒนำมุ่งที่จะให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ควำมต้องกำรขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโต มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่หยุดนิ่ง กำรพัฒนำ
มักเกี่ยวข้องกับกำรจัดโปรแกรมในกำรเรียนรู้และก่อให้เ กิดประสบกำรณ์แก่บุคลำกรขององค์ กร
เพื่อให้มีควำมพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรขององค์กร “กำรพัฒนำ” ถือเป็น
กำรลงทุนในระยะยำวขององค์กรที่เล็งผลเลิศถึงผลลัพธ์ในอนำคต ซึ่งอำจจะต้องใช้ระยะเวลำอัน
ยำวนำน และมีลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปจึงเป็นลักษณะที่ยำกแก่กำรประเมินผล
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นอกจำกนั้นแล้วกิจกรรมทั้ง 3 กลุ่ม ยังมีควำมแตกต่ำงในเรื่องอื่นๆ ได้แก่ กำรพิจำรณำ
ในเชิงเศรษฐกิจกำรประเมิน และอัตรำกำรเสี่ยง ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 : ควำมแตกต่ำงของกำรฝึกอบรม กำรศึกษำและกำรพัฒนำ ที่เน้นพิจำรณำในเชิง
เศรษฐกิจกำรประเมินและอัตรำเสี่ยง
กิจกรรม
จุดเน้ น
การพิจารณาเชิง การประเมินผล อัตราการเสี่ ยง
เศรษฐกิจ
การฝึ กอบรม งานปัจจุบนั ของผู้
เป็ นค่าใช้จ่าย
จากการ
ต่า
ดารงตาแหน่ง
ปฏิบตั ิงาน
การศึกษา งานในอนาคตซึ่ งแต่ เป็ นการลงทุน
จากการ
ปานกลาง
ละคนต้องเตรี ยม
(ระยะสั้น)
ปฏิบตั ิงานที่จะ
ศึกษาไว้
กระทาในอนาคต
การพัฒนา คนและงานหรื อ
เป็ นการลงทุน
ทาได้ยาก
สู ง
กิจกรรมขององค์กร
(ในอนาคต)
ในอนาคต
ที่มา : อรุณ รักธรรม, กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม : ศึกษำเชิงพฤติกรรม (2537 : 6)
จำกตำรำงจะเห็นว่ำ กำรฝึกอบรมเป็นกิจกรรมและเครื่องมือในกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุ ษย์ ในปั จ จุ บั น ที่เชื่อว่ำมีป ระสิ ทธิผ ลสู งสุ ด เนื่องจำกมีลั กษณะที่เน้น เฉพำะ และเห็ นผลได้ ใ น
ระยะเวลำไม่นำนนัก จึงสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรขององค์กรได้เป็นอย่ำงดี เพรำะองค์กรต้อง
ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้น้อยที่สุดให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุดในเวลำอันจำกัด
ควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ำยในองค์กร
เพรำะทรั พยำกรมนุ ษย์ เป็ น สิ น ทรั พย์ขององค์กรที่ มีคุณ ค่ำ ทำให้ องค์กรมีกำรดำเนินงำนอย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภ ำพ กำรพัฒ นำทรั พยำกรมนุษ ย์เป็น กระบวนกำรที่ต้ อ งมี กำรเตรีย มควำมพร้ อมอย่ ำ ง
ต่อเนื่องต่อกระแสโลกในปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ พร้อมที่จะแข่งขันต่อไปได้ องค์กร
ต้องมีกำรเรียนรู้และมีกำรปรับตัวเพื่อรู้ทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง องค์กรจะมีกำรเรียนรู้ได้นั้น
ต้องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมพร้อมยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง องค์กรจึงจะเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภำพขององค์กร องค์กรที่มีทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สำมำรถใช้ศักยภำพที่มีอยู่ให้ตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร กิจกรรม
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ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์สำมำรถจัดทำรูปแบบเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ 3 ลักษณะ 1)
กำรฝึกอบรม (Training) 2) กำรศึกษำ (Education)
3) กำรพัฒนำ (Development) เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้เพื่อมุ่งให้เกิดกำรเจริญเติบโตตำมสติปัญญำ
ของบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับงำนที่ทำอยู่ไม่ว่ำจะเป็นปัจจุบันหรืออนำคต
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
1.4.1 ความหมายของการฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมบุคลำกรเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร
โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรมีควำมรู้ (Knowledge) ควำมสำมำรถ และทักษะ (Skill) ควำมชำนำญ
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน โดยมีนักวิชำกำรหลำยๆ ท่ำนที่ให้ควำมหมำยของกำร
ฝึกอบรมไว้ดังนี้
โกลดสติน และ ฟอร์ด (Goldstein and Ford, 2002, p.12) ได้อธิบำยว่ำ กำร
ฝึกอบรมเป็นทักษะในกำรเรียนรู้ เป็นระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวคิด หรือทัศนคติอย่ำงมีแบบแผน เพื่อ
ผลของกำรปฏิบัติงำนในสภำพแวดล้อมที่ต่ำงกัน บุคลำกรที่ถูกจ้ำงเข้ำมำนั้นต้องมีควำมสำมำรถขั้น
พื้นฐำนที่จะพัฒนำเพื่อให้ประสบควำมสำเร็จ และกำรฝึกอบรมนั้นจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้คนที่
ต้องกำร
อีแวนซ์วิช เอ็ม (Ivancevich M., 2007, p. 399) ได้ให้ควำมหมำยของ กำร
ฝึกอบรมไว้ว่ำ กำรฝึกอบรมเป็นกระบวนกำรที่เป็นระบบเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงำนที่
นำไปสู่ทิศทำงที่จะบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทักษะและควำมสำมำรถที่จะต้องใช้
ในงำนปัจจุบัน
เรย์มอนด์ เอ. โนว์ (Raymond A. Noe, 2010, p.3-4) ได้ให้ควำมหมำยของกำร
ฝึกอบรมไว้ว่ำ เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติงำนที่ทำให้เกิดควำมรู้
(Knowledge) ทักษะ (skill) หรือพฤติกรรม (behavior) ที่ทำให้นำไปสู่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้
สำเร็จได้ โดยองค์กรจะต้องเป็นผู้ให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดโปรแกรมกำร
ฝึกอบรมที่จะเพิ่มควำมรู้ ทักษะ และพฤติกรรจะต้องสำมำรถนำไปใช้ในกิจกรรมกำรปฏิบัติงำน
ประจำวันด้วยจึงจะทำให้เกิดผลดีในกำรได้รับ
สมชำติ กิจยรรยง (2555, หน้ำ 15) ได้ให้ควำมหมำยของ กำรฝึกอบรม ไว้ว่ำ
กระบวนกำรที่จัดทำขึ้นอย่ำงเป็นระบบที่สำมำรถช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ
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พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนของบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลนั้นสำมำรถปฏิบัติงำนอยู่ในควำม
รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ชูชัย สมิทธิไกร (2556, หน้ำ 5) ได้ให้ควำมหมำยของ กำรฝึกอบรม ไว้ว่ำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบเพื่อสร้ำงควำมรู้หรือเพิ่มพูนควำมรู้ (knowledge) ทักษะ
(skill) ควำมสำมำรถ (ability) และเจตคติ (attitude) ของบุคลำกร อันจะช่วยปรับปรุงให้กำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูง
สมคิด บำงโม (2557, หน้ำ 13) ได้ให้ควำมหมำยของ กำรฝึกอบรม ไว้ว่ำ
กระบวนกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนเฉพำะด้ำนของบุคคลโดยมุ่งเพิ่มพูนควำมรู้ (knowledge)
ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนให้ดีและสูงขึ้น อันจะ
ทำให้บุคลำกรมีผลกำรทำงำนที่ดีก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน และสำมำรถทำให้องค์กำร
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ กำรฝึกอบรมจึงเป็นวิธีกำรในกำรพัฒนำบุคคลในองค์กำร
ธัญญำ ผลอนันต์ (2547) ให้ควำมหมำยของกำรฝึกอบรมว่ำกระบวนกำร
ดำเนินงำนขององค์กรในอันที่จะพัฒนำบุคคลหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ ควำมชำนำญ
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพิ่มพูนประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต
จำกคำจำกัดควำมดังกล่ำว สรุปควำมหมำยของกำรฝึกอบรมได้ว่ำ เป็น
กระบวนกำรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมชำนำญในงำน เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ให้กับ
บุคลำกรในกำรเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในกำรทำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงำนอย่ำงยั่งยืน
1.4.2 กระบวนการในการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
กระบวนกำรฝึกอบรม (The training process) เป็นขั้นตอนกำรเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดให้เกิดทักษะแนวควำมคิด กฎเกณฑ์ หรือทัศนคติ เพื่อเพิ่มผลกำรทำงำนของ
พนักงำน หรือเป็นขั้นตอนกำรฝึกหัดงำนขององค์กรแก่พนักงำนใหม่ เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำม
ชำนำญในเทคนิคต่ำงๆ ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ มีประสบกำรณ์ และมีพัฒนำด้ำน
ต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
กระบวนกำรที่จะทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ
และควำมชำนำญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กำรจัด
โครงกำรฝึกอบรม เป็นเพียงหนึ่งในหลำยวิธีกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กร และกำรฝึกอบรม

14
จะบังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบดำเนินกำรอย่ำงมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ หำกผู้รับผิดชอบจัดกำร
ฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรฝึกอบรม และวิธีดำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนอย่ำงเหมำะสม
กระบวนกำรฝึกอบรม มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กำรหำควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม นับเป็นระยะแรกของกำรฝึกอบรม
เป็นระยะที่ดำเนินกำรหำข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้เชื่อมั่นว่ำจำเป็นต้องมีกำรฝึกอบรมอย่ำงแท้จริง
กำรฝึกอบรมต้องใช้ทรัพยำกรทุกอย่ำง ซึ่งเมื่อคิดเป็นงบประมำณแล้วจะมีจำนวนไม่มำก ดังนั้น
กำรศึกษำข้อมูลในขั้นตอนนี้จะทำให้บ่งบอกได้ว่ำ สมควรจะจดจำดำเนินกำรฝึกอบรมหรือไม่และ
ทำไม
ขั้นที่ 2 กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูลมำแล้ว และลงควำมเห็นว่ำสมควรที่จะจัดกำรฝึกอบรมได้จึงนำมำสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม หรือ
เรียกได้ว่ำโครงกำรเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนั่นเอง หลักสูตรจะประกอบด้วย หัวข้อ
วิชำวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหำ หรือประเด็นสำคัญ เทคนิคหรือวิธีกำรฝึกอบรม สื่อที่จะใช้
รวมทั้งเวลำที่กำหนดไว้ด้วย ซึ่งหลักสูตรที่กล่ำวนี้จะต้องมีกำรเรียงลำดับ หัวข้อวิชำที่เป็นระบบและ
เหมำะสม เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดกำรเรียนรู้จนกระทั่งเป็นพฤติกรรมและสำมำรถทำงำนที่
ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้องเต็มที่และมีประสิทธิภำพ
ขั้นที่ 3 กำรจัดดำเนินกำรฝึกอบรม หลักกำรสร้ำงหลักสูตรสำเร็จลงแล้วก็นำไป
เขียนโครงกำรบริหำรเพื่อขออนุมัติจัดกำรฝึกอบรมซึ่งในขั้นตอนนี้จะเน้นหนักในด้ำนกำรบริหำร
โครงกำร เช่น ด้ำนกำรจัดกำรบุคคลที่จะรับผิดชอบกำรฝึกอบรม ด้ำนเงินหรืองบประมำณที่จะต้องใช้
ในกำรฝึกอบรม ตลอดจนกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมที่ดีเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดกำรเรียนรู้ซึ่ง
จะทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรหำควำมจำเป็นในกำร
ฝึกอบรม กำรสร้ำงหลักสูตร กำรจัดดำเนินกำรฝึกอบรม กำรประเมินผล
ขั้นที่ 4 กำรประเมินกำรฝึกอบรม กำรฝึกอบรมทุกครั้งเมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้น
แล้ว ก็จะต้องทำกำรประเมินว่ำผลออกมำเป็นอย่ำงไร กำรประเมินนั้นจะต้องกระทำทุกขั้นตอน นับ
แต่กำรหำควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมว่ำ ควำมจำเป็นที่ได้มำนั้น ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงหรือไม่
หลักสูตรที่สร้ำงขึ้นมำนั้นเหมำะสมหรือไม่ รวมทั้งกำรจัดดำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพหรือไม่ ซึ่งกำร
ประเมินดังกล่ำวจะต้องพิจำรณำ โดยยึดวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้น แสดงให้เห็นว่ำกำรฝึกอบรมครั้งนี้มีข้อบกพร่องที่
จะต้องได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง ให้ถูกต้องและเหมำะสม และคุ้มกับงบประมำณและเวลำที่ต้องสูญเสีย
ไป
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สรุปกระบวนกำรฝึกอบรมทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) กำรรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอน
เพื่อค้น หำว่ำใครทำอะไร เพื่อกำรรวบรวม ข้อมูลเบื้องต้นหำควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีรำยนำมบุคลำกรลักษณะกำรทำงำน หน้ำที่
รับผิดชอบ ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ 3) กำร
สรุปผลเป็นขั้น ตอนกำรพัฒนำอุปกรณ์กำรสอน กำรสร้ำงหลักสูตร กำรเลือกเทคนิค กำรฝึกอบรม
และพัฒนำ และกำรเขียนแบบประเมินผลกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ
1.4.3 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมถือว่ำเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงหนึ่งของผู้บริหำรหรือ
ผู้บังคับบัญชำที่จะต้องฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล กำรฝึกอบรมเป็นเครื่องมือเสริมสร้ำงผลงำน กำรฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเพิ่ม
ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลำกรอันจะทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรทำงำนให้
สำมำรถนำควำมรู้และทักษะใหม่ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
โดยทั่วๆ ไปแล้วองค์กรต่ำงๆ มักจะจัดกำรฝึกอบรมตำมประเภทบุคคลผู้เข้ำรับ
กำรฝึกไว้กว้ำงๆ ดังนี้
1) กำรฝึกอบรมที่จัดให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนใหม่ขององค์กร ได้แก่ กำรอบรม
ปฐมนิเทศ เป็นต้น
2) อบรมเจ้ำหน้ำที่ชั้นปฏิบัติกำร อำทิ กำรฝึกกำรทำงำน กำรฝึกอบรมทำง
เทคนิค วิทยำศำสตร์ วิชำช่ำง เป็นต้น
3) กำรฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บังคับบัญชำ เช่น กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร
ผู้บังคับบัญชำ เป็นต้น
4) กำรฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำร เช่น กำรพัฒนำนักบริหำร เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังอำจแยกกำรฝึกอบรมตำมระยะเวลำ กำรจัดฝึกอบรมก่อนหรือหลัง
เข้ำทำงำน (Pre Post entry training) ได้อีกประเภทหนึ่ง
กำรที่องค์กรใดจัดให้มีกำรฝึกอบรมย่อมมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประเภท (สมพงษ์
เกษมสิน, 2516) ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงถำวร และวัตถุประสงค์เชิงปัจเจกบุคคล
วัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นวัตถุประสงค์ที่เน้นหนักไปในส่วนงำน ทั้งนี้เพื่อ
1) แนะนำวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ดีที่สุด
2) สร้ำงควำมสนใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
3) ปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด

16
4) ลดกำรสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุในกำรทำงำน
5) พัฒนำฝีมือในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล
6) จัดวำงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
7) พัฒนำกำรบริหำรโดยเฉพำะด้ำนบุคลำกรให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ำย
8) ฝึกฝนบุคคลไว้เพื่อรองรับควำมก้ำวหน้ำของงำนและกำรขยำยงำนขององค์กร
9) สนองบริกำรอันมีประสิทธิภำพแก่สำธำรณชนหรือผู้มำติดต่อ
วัตถุประสงค์เชิงปัจเจกบุคคล เป็นวัตถุประสงค์ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอยู่ใน
องค์กร ทั้งนี้เพื่อ
1) ควำมก้ำวหน้ำในกำรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
2) พัฒนำท่ำทีและบุคลิกภำพในกำรปฏิบัติงำน
3) พัฒนำฝีมือในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล
4) ฝึกฝนกำรใช้ กำรวินิจฉัยพิจำรณำในกำรตัดสินใจ
5) เรียนรู้หรือลดกำรเสี่ยงภัยในกำรทำงำน
6) ปรับปรุงสภำพในกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น
7) ส่งเสริมและสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
8) สร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำยและควำมมุ่งหมำยขององค์กรแก่บุคคลที่
ปฏิบัติงำนอยู่ให้ดีขึ้น
9) สร้ำงให้มีควำมพอใจในกำรปฏิบัติงำน
สรุปได้ว่ำวัตถุประสงค์ของกำรอบรม คือ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่กำหนดขึ้นมำ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงทัศนคติที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีกำรนำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับควำมต้องกำร
ขององค์กร
1.4.4 ประโยชน์ของการฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมบุคลำกรเป็นเครื่องมือของกำรบริหำรชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับกำรจัดขึ้น
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนขององค์กร ดังนั้น กำรฝึกอบรมบุคลำกรจึงควรจะ
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยขององค์กร หำกกำรฝึกอบรมไม่สำมำรถจะสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย
ใดๆ แล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะจัดกำรฝึกอบรมขึ้นมำ กล่ำวโดยทั่วไปแล้ว กำรฝึกอบรมมีบทบำท
ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพขององค์กรได้ในหลำยๆ ทำงด้วยกัน ดังต่อไปนี้ ( McGeehan; &
Thayer, 1961)

17
1) ช่วยพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และเจตคติของพนักงำน กำร
ฝึกอบรมจะช่วยปรับปรุงให้พนักงำนมีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อกำรทำงำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม อันจะส่งผลให้
ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ
2) ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำน โดยกำรลดปริมำณเวลำที่ใช้ในกำร
ผลิตสินค้ำหรือบริกำร แต่ยังได้สินค้ำหรือบริกำรที่มีปริมำณและคุณภำพคงเดิม นอกจำกนั้นยังลด
เวลำที่ใช้ในกำรพัฒนำพนักงำนที่ขำดประสบกำรณ์ เพื่อให้มีผลปฏิบัติงำนอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ
3) ช่วยลดต้นทุนในกำรผลิต โดยกำรลดปริมำณสินค้ำที่ผลิตอย่ำงไม่ได้มำตรฐำน
4) ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรบุคคล โดยลดอัตรำกำรลำออกจำกงำน กำร
ขำดงำน กำรมำทำงำนสำย อุบัติเหตุ กำรร้องทุกข์ และสิ่งอื่นๆ ที่บั่นทอนประสิทธิภำพในกำรทำงำน
5) ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยกำรช่วยปรับปรุงระบบกำร
ให้บริกำรหรือส่งสินค้ำแก่ลูกค้ำ
6) ช่วยพัฒนำพนักงำนเพื่อใช้เป็นกำลังทดแทนในอนำคต กำรฝึกอบรมบุคลำกร
จะช่วยให้องค์กรมีกำลังทดแทนได้ทันท่วงที หำกมีพนักงำนบำงส่วนเกษียณ หรือลำออกจำกกำร
ทำงำน
7) ช่วยตระเตรียมพนักงำนก่อนกำรก้ำวขึ้นไปสู่ตำแหน่งหน้ำที่ที่สูงขึ้น กำร
ฝึกอบรมช่วยให้พนักงำนที่ได้รับกำรเลื่อนตำแหน่งใหม่ มีควำมพร้อมและสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ
ตำแหน่งใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม
8) ช่วยขจัดควำมล้ำหลังด้ำนทักษะ เทคโนโลยี วิธีกำรทำงำน และกำรผลิต กำร
ฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงำนขององค์กรมีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่ทันกับควำมเปลี่ยนแปลง
ของโลก และช่วยให้องค์กรสำมำรถแข่งขันกับผู้อื่นได้
9) ช่วยให้กำรประกำศใช้นโยบำยหรือข้อบังคับขององค์กร ซึ่งได้รับกำรแก้ไขหรือ
ร่ำงขึ้นมำใหม่เป็นไปอย่ำงรำบรื่น
10) ช่วยปรับปรุงและพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนในองค์กร ซึ่งได้รับ
กำรแก้ไขหรือร่ำงขึ้นมำใหม่เป็นไปอย่ำงรำบรื่น
วิจิตร อำวะกุล (2540: 40-45) ได้สรุปควำมว่ำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมที่เห็นเด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์กันมำเป็นระยะเวลำนำน ก็คือ
1) สนองควำมต้องกำรกำลังคน (Meeting Manpower Needs)
2) เป็นกำรลดเวลำกำรเรียนรู้ให้สั้นเข้ำ (Reduce Learning Times)
3) ปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้สูงขึ้น (Improved Performance)
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4) ลดควำมสิ้นเปลือง (Reduce Wastage)
5) ลดกำรขำดงำน (Less Absenteeism)
6) ลดอุบัติเหตุ (Fewer Accident)
7) ลดกำรลำออกของคนงำน (Reduce Labor Turnover)
8) เพื่อประโยชน์แก่พนักงำนผู้รับกำรอบรมเอง (Benefits to Employee)
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม คือ กำรเพิ่มพูนทักษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทัศนคติที่ดีให้กับพนักงำน อย่ำงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกร
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ มีควำมพร้อมในกำรทำงำน สำมำรถสร้ำงงำนที่มีคุณภำพ ลดต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย
และอุบัติเหตุในกำรทำงำน เพื่อควำมสำเร็จขององค์กรและผู้เข้ำรับกำรอบรม
1.4.5 ประเภทของการฝึกอบรม
จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2542) ได้แบ่งประเภทของกำรฝึกอบรมออกเป็น 4
ประเภท ดังนี้
1) กำรฝึกอบรมก่อนประจำกำร (Pre-Entry Training) เป็นกำรฝึกอบรมให้กับผู้
เข้ำงำนใหม่ หรือเพิ่งจะเริ่มโครงกำรใหม่ โดยทั่วไปผู้เข้ำอบรมมักจะอยู่ในระยะทดลองงำน ซึ่งเนื้อหำ
ของกำรอบรมจะเน้นในเรื่องของภำรกิจแรกเริ่ม และภำรกิจทั่วไปขององค์กร เนื้อหำโดยทั่วไปจะมี
ลักษณะผสมผสำน คือมีทั้งกำรฝึกอบรมในห้อง และกำรฝึกอบรมภำคสนำม ปกติจะมีช่วงเวลำที่ไม่
นำนนัก ตั้งแต่ 2-3 วัน หรือบำงกรณีอำจจะใช้เวลำเป็นเดือน
2) กำรฝึกอบรมระหว่ำงประจำกำร (In-Service Training) เป็นกำรอบรมในช่วง
ที่เข้ำไปทำงำนแล้ว หรือผ่ำนระยะทดลองงำนแล้ว กำรฝึกอบรมจะจัดให้เป็นระยะๆ ให้กับระดับของ
บุคลำกรที่แตกต่ำงกัน มีทั้งในเรื่องของกำรบริหำรทั่วไป กำรอบรม กำรจัดกำร กำรอบรมเฉพำะ
หน้ำที่ หรือกำรอบรมเฉพำะเรื่องคล้ำยๆ กับ On the Job Training ซึ่งระยะเวลำยืดหยุ่นได้ตำม
ควำมต้องกำร ส่วนใหญ่จะใช้เวลำไม่นำนนักประมำณ 1-3 สัปดำห์
3) กำรฝึกอบรมในโครงกำร (Project Related Training) เป็นกำรอบรมที่จัดให้
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในโครงกำร อำทิเช่น โครงกำรที่ได้รับทุนอุดหนุนจำกต่ำงประเทศซึ่งมีระยะเวลำ
ไม่นำนนัก เป็นกำรอบรมเฉพำะเรื่อง หรือเฉพำะประเภทของบุคลำกรมีทั้งกำรอบรมทำงด้ำนเทคนิค
และกำรอบรมในเชิงกำรจัดกำร จัดอบรมโดยผู้ให้ทุน ปกติระยะสั้นคือ 1-3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับควำม
จำเป็นของโครงกำร
4) กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำตนเอง (Self-Development Training) กิน
ควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม อำทิ กรณีบุคคลที่ทำงำนมำนำน และควำมรู้เริ่มตีบตัน เริ่มจะไม่ทัน
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กับข้อมูลหรือวิทยำกำรสมัยใหม่ ก็จะเริ่มคิดถึงกำรพัฒนำตนเอง ซึ่งอำจจะเป็นกำรอบรมเพื่อฟื้น
ควำมรู้ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรอบรมเต็มเวลำหรือบำงส่วนของเวลำ โดยหน่วยงำนต้นสังกัดจะให้กำร
อนุมัติและสนับสนุนด้ำนกำรเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกำรไปอบรมนอกสถำนที่ ระยะเวลำจะขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติที่หน่วยงำนต้องกำรจะพัฒนำมีทั้งระยะสั้นและระยะยำว หรือบำงคนอำจจะลำไปศึกษำต่อ
ซึ่งกำรศึกษำต่อก็คือกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นทำงกำรเช่นกัน
สรุปได้ว่ำประเภทของกำรฝึกอบรมจำแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ กำรฝึกอบรม
ก่อนประจำกำร กำรฝึกอบรมระหว่ำงประจำกำร กำรฝึกอบรมในโครงกำร กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ
ตนเอง ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะ และควำมเหมำะสมของงำน
เพื่อให้พนักงำนมีทักษะ ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์ตำมที่องค์กรคำดหวัง และ
เป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่ำงเหมำะสม
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบ ISO 9000
2.1 ประวัติมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000
ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพเป็นระบบที่มีพัฒนำกำรมำจำกระบบประกันคุณภำพ ซึ่ง
เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 เพื่อให้องค์กรนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน ในด้ำนที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภำพ ทำให้มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพ
และควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ำพึงพอใจมำกขึ้น โดย
มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบที่มีโครงสร้ำงกำรบริหำร มีกำรสื่อนโยบำย และเป้ำหมำยด้ำน
คุณภำพให้เข้ำใจทั่วทั้งองค์กรมีกำรกำหนดกระบวนกำรในกำรดำเนินงำน และใช้ทรัพยำกรที่
เหมำะสมเพียงพอที่จะทำให้เกิดคุณภำพ
กำรนำระบบบริหำรคุณภำพไปใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วโลก กลำยเป็นเงื่อนไขที่ผู้ผลิต
หรือผู้ให้บริกำรจะได้รับกำรยอมรับ จนกระทั่งได้มีกำรนำไปกำหนดเป็นมำตรฐำนในระดับสำกลของ
องค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน (International Organization for Standardization)
หรือ ISO
ซึ่งรู้จักกันแพร่หลำย ในชื่ออนุกรมมำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000
มำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 กำหนดขึ้นโดยองค์กำรระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน (International Organization for Standardization: ISO) ซึ่งมี
คณะกรรมกำรวิชำกำรคณะที่ 176 (ISO/TC 176: Quality Management and Quality
Assurance) เป็นผู้จัดทำ องค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำนเป็นองค์กำรชำนำญพิเศษที่
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ไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐบำล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มควำมร่วมมือและกำรกำหนดมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ หรือเกิดระบบมำตรฐำน
ของโลกที่สมบูรณ์
มำตรฐำนระบบกำรบริห ำรงำนคุณภำพ ISO 9000 ประกำศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2530
(ค.ศ. 1987) และมีกำรแก้ไขมำตรฐำน 2 ครั้ง ในปี 2537 (ค.ศ. 1994) และปี 2534 (ค.ศ.2000)
ประเทศไทยโดยสำนั กงำนมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) ได้นำมำตรฐำนดังกล่ ำว มำ
ประกำศใช้เป็นครั้งแรกในปี 2534 ในชื่อ “อนุกรมมำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ มอก. ISO
9000” โดยมีเนื้อหำเหมือนกันทุกประกำรกับอนุกรมมำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพของ ISO
มำตรฐำนระบบบริ ห ำรงำนคุ ณภำพ ISO 9000 เป็นมำตรฐำนที่มีกำรนำไปใช้ อ ย่ ำ ง
แพร่ ห ลำยทั่ ว โลกองค์ ก ำรต่ ำ งๆ ทั้ ง ภำคเอกชนและภำครั ฐ ได้ น ำมำตรฐำนดั ง กล่ ำ วไปใช้ อ ย่ ำ ง
กว้ำงขวำงในกำรจัดระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด เพื่อให้ได้รับกำรรับรองระบบกำรบริหำรงำน
คุ ณ ภำพขององค์ ก ร อั น จะเป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงให้ ลู ก ค้ ำ เห็ น ว่ ำ องค์ ก รมี ร ะบบกำรบริ ห ำรงำนที่ มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่
ลูกค้ำ
2.2 ความสาคัญและความหมายระบบบริหารคุณภาพ
ในปั จ จุ บั น นี้ องค์กรทั้งภำครัฐ และเอกชนต่ำงมีควำมตระหนักและมุ่งมั่นในกำรสร้ำง
คุณภำพในสิ น ค้ำและบริ กำรที่จั ดเตรียมให้ ลูกค้ำ ทำให้ องค์กรทั้งหลำยหั นมำให้ ควำมส ำคัญกับ
คุณภำพของสินค้ำและบริกำรเพื่อทำให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจ ดังนั้นในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ
ควรเน้นถึงควำมสำคัญของคุณภำพ เพรำะ “คุณภำพ” ไม่เพียงแต่จะรักษำกำรเจริญเติบโตและ
ขยำยตัวทำงภำคเศรษฐกิจ เท่ำนั้น แต่คุ ณภำพยังจะช่วยทำให้ผู้ ประกอบธุรกิจประหยัดเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในระยะยำวอีกด้วย และยังเป็นกำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกที่สุด
ศิริพร ขอพรกลำง (2544 : 303) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ กำรตัดสินใจและกำรสนับสนุน
นโยบำยคุ ณ ภำพรวมทั้ ง กำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ กำรก ำหนดทรั พ ยำกรกำรวำงแผนคุ ณ ภำพ กำร
ดำเนิ น งำน กำรประเมิน ค่ำควำมรั บผิ ดชอบของฝ่ ำยบริห ำร เพื่อให้ กำรควบคุม คุณภำพประสบ
ควำมสำเร็จดังเป้ำหมำยที่วำงไว้
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรั ตน์ (2545 : 15-16) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ กำรบริหำรคุณภำพนั้น
หมำยถึง หน้ำที่กำรบริกำรประเภทหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกำหนด และกำรนำไปปฏิบัติจริง เช่นเดียวกับ
กำรบริหำรกำรขำย หรือกำรบริหำรกำรเงินและกำรบัญชีที่ต้องมีกำรกำหนด วัตถุประสงค์ หรือ
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เป้ำหมำยและมีกำรกำหนดนโยบำยจำกนั้นก็ จัดองค์กรมำบรรจุบุคลำกรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้
ทำงำนได้และก็เป็นงำนขององค์กรนั้นๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยเสมอ
บรรจง จันทมำศ (2547 : 1) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ คุณภำพ หมำยถึง สิ่งที่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑอุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรม (2557 : 1) ได้ให้
ควำมหมำย คุณภำพ หมำยถึง ระดับของคุณลักษณะเฉพำะที่แฝงอยูในสินคำหรือบริกำรที่สำมำรถ
ตอบสนองตอควำมตองกำรของลูกคำ เพื่อสรำงควำมพึงพอใจแกลูกคำ
อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศำล (2557 : 77) ได้ให้ควำมหมำยคุณภำพ หมำยถึง ผลิตภัณฑที่มี
คุณภำพดีเมื่อสินคำ หรือกำรบริกำรไดยอมปฏิบัติตำมขอกำหนดที่ไดระบุโดยลูกคำควำมสอดคลอง
กับขอกำหนด ตรงตำม วัตถุประสงค เหมำะสมกับกำรใช ขึ้นอยูกับผูใช เปนตน
จำกควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ทำให้สรุปได้ว่ำ “กำรบริหำรงำนคุณภำพ” หมำยถึง กำร
บริหำรจัดกำรกับทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ ให้ดำเนินไปตำมนโยบำยคุณภำพหรือวัตถุประสงค์ขององคก์ร
ที่ตั้งไว้ โดยมุงเนนในเรื่องคุณภำพใน กำรออกแบบผลิตภัณฑและคุณภำพของสินคำที่ตรงตำม
มำตรฐำนที่ไดกำหนดไว โดยเนนกำรจำกัด ของเสียในกำรผลิตดวยกำรทำในสิ่งที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก
เพื่อใหไดสินคำที่สมบูรณแบบ มีควำมคงเสนคงวำ และเนนควำมเร็วในกำรสงมอบ เพื่อตอบสนอง
ควำมตองกำรของลูกคำหรือเกินควำมตองกำรของลูกคำ
2.3 โครงสร้างของอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000:2000
มำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 ฉบับ ปี 2000 ได้ประกำศใช้เมื่อวันที่
15 ธันวำคม พ.ศ. 2543 เพื่อให้เหมำะสมสอดคล้องกับกระบวนกำรของระบบกำรบริหำรงำนของ
องค์กร ซึ่งมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ และให้มีกำรปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่ำง
ต่อเนื่อง และสำมำรถนำไปปรับใช้ร่วมกับระบบกำรบริหำรงำนอื่นได้ มำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำน
คุณภำพ ISO 9000:2000 ประกอบด้วยมำตรฐำนหลัก 3 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 ISO 9000: ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ-หลักกำรพื้นฐำนและคำศัพท์
ฉบับที่ 2 ISO 9001: ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ-ข้อกำหนด
ฉบับที่ 3 ISO 9004: ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ-แนวทำงกำรปรับปรุงสมรรถนะของ
องค์กร
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2.4 ข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
ข้อกำหนดระบบบริ ห ำรคุณภำพ ISO 9001 เป็นแนวทำงในกำรทำตำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ปฏิบัติภำยในองค์กรหรือใช้เพื่อกำรรับรองได้
เนื้อหำของข้อกำหนดได้จัดแบ่งเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนขององค์กร คือ
1) ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Systems)
กลุ่มข้อกำหนดนี้ เป็นกำรให้รำยละเอียดทั่วไป ในกำรจัดทำระบบกำรบริหำรงำน
คุณภำพ ซึ่งจะต้องจัดระบบให้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อนำไปปฏิบัติรักษำไว้ และมีกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำหนดกระบวนกำรที่จำเป็น ควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำร และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่จะใช้
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตลอดจนต้ อ งมี ท รั พ ยำกร และข้ อ มู ล พอเพี ย งในกำรที่ จ ะท ำงำนให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ได้ โดยข้อกำหนดด้ำนเอกสำรที่องค์กรจะต้องจัดทำให้ มีขึ้นได้แก่ นโยบำยคุณภำพ
วัตถุประสงค์ด้ำนคุณภำพ คู่มือคุณภำพขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ระบุไว้ เอกสำรอื่นๆ ที่จำเป็น
สำหรับองค์กร และบันทึกคุณภำพ
2) ความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility)
ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำร ผู้บริหำรระดับสูงมีหน้ำที่ในกำรจัดกำรบริหำรงำน
ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ โดยกำรกำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรงำนในองค์กร ผู้บริหำรระดับสูง
จะต้องรู้ถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ และทำให้เกิดควำมพึงพอใจ โดยกำรกำหนดนโยบำยคุณภำพ/
วัตถุป ระสงค์ด้ำนคุณภำพ และกำรจัดระบบกำรบริห ำรงำนคุณภำพ กำหนดอำนำจหน้ำที่ควำม
รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว แ ท น ฝ่ ำ ย บ ริ ห ำ ร (Quality Management Representative:
QMR) ตลอดจนมีกำรสื่อข้อมูลภำยในองค์กร เพื่อให้บุคลำกรในองค์กรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรในองค์กร
และมีกำรทบทวนกำรบริหำรงำน เพื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบ เพื่อหำทำง
ปรับปรุงระบบขององค์กรต่อไป
3) การบริหารด้านทรัพยากร (Resource Management)
กำรบริ ห ำรด้ ำ นทรั พ ยำกร ซึ่ ง รวมถึ ง ทรั พ ยำกรบุ ค ลำกรและโครงสร้ำ งพื้ นฐำน
สำธำรณู ป โภคองค์ ก รต้ อ งก ำหนดและจั ด สรรทรั พ ยำกรที่ จ ำเป็ น ขึ้ น ในระบบ โดยกำรก ำหนด
ควำมสำมำรถของบุ คลำกรทำกำรฝึ กอบรม และสร้ำงจิตส ำนึกของบุคลำกรให้ เกิดขึ้น ตลอดจน
กำหนด จัดหำ และบำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น อำคำร สถำนที่ สำธำรณูปโภค ฯลฯ และ
กำหนดกำรดูแลสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้เหมำะสม เพื่อ ให้ได้ผลิตภัณฑ์/กำรบริหำรตำมที่
กำหนด
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4) การผลิตและ/หรือการบริการ (Product Realization)
องค์ ก รจะต้ อ งก ำหนดกระบวนกำรผลิ ต /บริ ก ำรที่ ใ ห้ โดยค ำนึ ง ถึ ง เป้ ำ หมำย/
ข้อกำหนดด้ำนคุณภำพ ที่จ ะให้ แก่ลู กค้ำ/ผู้ รับบริกำร มีกำรดำเนินกำรและควบคุมกระบวนกำร
เพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์/กำรบริกำร ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
5) ก า ร วั ด วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร ป รั บ ป รุ ง (Measurement, Analysis, and
Improvement)
กำรวัด วิเครำะห์ และกำรปรับปรุง เป็นกำรเฝ้ำติดตำมและตรวจวัดกระบวนกำร
และผลิตภัณฑ์/บริกำร ว่ำสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำรได้หรือไม่
โดยผ่ ำนกระบวนกำรบริ หำรระบบบริหำรงำนคุณภำพ ด้ว ยกำรตรวจประเมินภำยใน และมีกำร
วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อแสดงถึงควำมเหมำะสม และประสิทธิผลของระบบ และมีกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรป้องกันแก้ไขเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริกำรที่ต้องกำร
6) ความสาเร็จในการจัดทาระบบ
หลักกำรและข้อกำหนดของ ISO 9000 เป็นสิ่งที่รวบรวมมำจำกแนวทำงปฏิบัติที่
จ ำเป็ น ต้องมีในระบบกำรบริ ห ำรงำนโดยทั่ว ไปขององค์ กร เพื่อให้ เกิดควำมสะดวกในกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้ ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว องค์กรต่ำงๆ ได้มีกำรปฏิบัติแล้วเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่อำจขำด
ควำมสม่ำเสมอ และขำดควำมสมบูรณ์ เนื่องจำกไม่ได้จัดระบบไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อใช้อ้ำงอิง
ในกำรบริหำรงำน ดังนั้น ในกำรจัดระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ตำมข้อกำหนดของ ISO 9000 จึง
เป็นกำรนำเอำภำระงำนทั้งหมดมำจัดให้เป็นระบบตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน และเขียนเป็นลำย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง อำจอยู่ ใ นรู ป เอกสำรหรื อ สื่ อ ต่ ำ งๆ สิ่ ง ส ำคั ญ ที่ จ ะท ำให้ ก ำรจั ด ทำระบบประสบ
ควำมสำเร็จคือ ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรมีควำมศรัทธำและมุ่งมั่นให้กำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง ผู้บริหำรทุกระดับต้องมีควำมเชื่อในประโยชน์ของกำรจัดทำระบบ โดยเห็นว่ำกำรจัดทำ
ระบบเป็นสิ่งจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรบุคลำกรทุกคนในองค์กำรต้องมีควำมตั้งใจจริง
และสมำนสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจในกำรจัดทำระบบ ทุกคนในองค์กรไม่เห็นว่ำกำรจัดทำระบบเป็น
ภำระ และจะต้องมุ่งมั่นดำเนินกำรจนสำเร็จ
2.5 วัตถุประสงคของการจัดทาระบบบริหารงานคุณภาพ
ระบบบริ ห ำรคุ ณภำพ นั้ น ตองสรำงเอกสำรระบบคุ ณ ภำพในองคกร โดยระบบได
กำหนดวัตถุประสงคในกำรประชุมมำตรฐำน ISO 9000 กำรเริ่มนำระบบเอกสำรมำใชงำนเพื่องำย ต
อกำรจัดทำรำยงำนควำมกำวหนำ กำรปรับปรุงสำมำรถนำไปใชภำยหลังจำกที่ไดจัดตั้งทั้งระบบแลว

24
กำรปรับปรุงกำรแกไขมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุเปำหมำย กำรบริหำรงำนคุณภำพโดยรวมสำมำรถสรุป
ไดวำเปนระบบบริหำรจัดกำรสำหรับองคกร ที่มุ งเนนลูกคำซึ่งเกี่ยวของกับพนักงำนทุกคนในกำร
ปรับปรุงอยำงตอเนื่อง โดยกำรใชกลยุทธ ขอมูล และกำรสื่อสำรอยำงมีประสิทธิภำพ เพื่อผสมผสำน
กฎระเบียบดำนคุณภำพแทรกวัฒนธรรมและ กิจกรรมตำง ๆ ขององคกร มีวัตถุประสงคของระบบ
บริหำรคุณภำพโดยรวม มีดังนี้
1) มุงเนนลูกคำโดยลูกคำมีสวนสำคัญในกำรกำหนดคุณภำพ ไมวำสิ่งใดที่องคกรทำ เพื่อ
สงเสริมกำรปรับปรุงคุณภำพ เชน กำรฝกอบรมพนักงำน กำรผสมผสำนคุณภำพแทรกในกระบวนกำร
ออกแบบกำรยกระดับกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ
2) กำรมีส วนรวมของพนักงำนทั้งหมด พนักงำนทุกคนมีส วนรวมในกำรทำงำนเพื่อ
เปำหมำยรวมกัน ระบบกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพสูงจะบูรณำกำรควำมพยำยำมในกำรปรับปรุง
อยำงตอเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจปกติ กำรจัดกำรทีมงำนดวยตนเองเปนหนึ่งในรูปแบบของกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถ
3) กระบวนกำรที่เปนศูนยกลำง สวนที่เปนพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม คือ
กำรมุงเนนไปยังกระบวนกำรคิด กระบวนกำรก็คือ ชุดของขั้นตอนที่ใชปจจัยจำกผู จำหนำย (ภำยใน
หรื อภำยนอก) และเปลี่ ย นเปนผลผลิ ตโดยจัดสงใหลู กคำ ขั้นตอนที่จำเปนในกำรดำเนินกำรคือ
ขั้นตอนที่ถูกกำหนดและวัดประสิ ทธิภำพเปนกำรกำกับดูแลอยำงตอเนื่อง เพื่อปองกันตัวแปรที่ไม
คำดคิด
4) ระบบบูรณำกำร ถึงแมวำจะประกอบดวยหนำที่ที่แตกตำงกันหลำยๆ อยำง พนักงำน
ทุกคนตองเขำใจวิสัย ทัศน พันธกิจและหลักกำรที่สำคัญเชนเดียวกับนโยบำย วัตถุประสงค และ
กระบวนกำรที่สำคัญขององคกร
5) กำรปรับปรุงอยำงตอเนื่องเปนแรงผลักดันหลักๆ ของกำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม ก็
คือ กำรปรับปรุงกระบวนกำรอยำงตอเนื่อง กำรปรับปรุงอยำงตอเนื่องจะผลักดันองคกรทั้ง 2 ดำน
คือ กำรวิเครำะห และกำรสรำงสรรค เพื่อหำวิธีใหเกิดกำรแขงขันมำกขึ้น และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เพื่อใหตอบสนองควำมคำดหวังของผูถือหุน
6) กำรตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐำนควำมเปนจริ ง เพื่ อ ที่ จ ะใหรู วิ ธี ที่ ดี ใ นกำรท ำใหองคกรมี
ประสิทธิภำพ ขอมูลเกี่ยวกับกำรวัดประสิทธิภำพเปนสิ่งที่จำเปน กำรจัดกำรคุณภำพโดยรวมตองกำร
ใหองคกรเก็บรวบรวมและวิเครำะหขอมูลอยำงตอเนื่อง เพื่อที่จะปรับปรุงกำรทำกำรตัดสินใจอยำงแม
นยำ และยอมใหพยำกรณบนพื้นฐำนของประวัติศำสตรที่ผำนมำ
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7) กำรสื่อสำรในชวงเวลำกำรเปลี่ยนแปลงในองคกร เชนเดียวกับกำรวัดประสิทธิภำพ
ในกำรสื่อสำรเปนสวนใหญในกำรดำรงขวัญกำลังใจและสิ่งจูงใจของพนักงำนในทุกระดับ กำรสื่อสำร
รวมถึงกลยุทธ วิธีกำรและควำมเหมำะสมตำมกำลเวลำ
2.6 ประโยชน์ของการจัดทาระบบการบริหารงานคุณภาพตามมารตฐาน ISO 9000
กำรนำระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 ไปใช้อย่ำงแพร่หลำยจะ
เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องดังนี้
องค์กร/บริษัท
1) กำรจัดองค์กรบริหำรงำนกำรผลิตตลอดจนกำรให้บริกำรมีระบบและมีประสิทธิภำพ
2) ผลิตภัณฑ์และบริกำรเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรและได้รับกำรยอมรับ
3) ก่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
4) ประหยัดต้นทุนในกำรดำเนินงำนในระยะยำว
5) ขจัดข้อโต้แย้งและกำรกีดกันกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
พนักงานภายในองค์กร/บริษัท
1) มีกำรทำงำนเป็นระบบและมีขอบเขตที่ชัดเจน
2) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน พนักงำนมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภำพมำกขึ้น
3) มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนระบบคุณภำพทำให้เข้ำใจและไม่ต่อต้ำนกิจกรรมที่ทำให้
เกิดคุณภำพ
4) พัฒนำกำรทำงำนเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม มีกำรประสำนงำนที่ดี และสำมำรถพัฒนำ
ตนเองตลอดจนเกิดทัศนคติทดี่ ีต่อกำรทำงำน
ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค
1) มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรว่ำมีคุณภำพตำมที่ต้องกำร
2) สะดวก ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภำพซ้ำ
3) ได้รับกำรคุ้มครองด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยและกำรใช้งำน โดยหน่วยงำนรับรอง
มำช่วยตรวจสอบ ประเมินและติดตำมผลของโรงงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
2.7 หลักการบริหารคุณภาพ (Quality Management Principle) สรุปสาระสาคัญ
หลักการบริหารคุณภาพมี 8 หลัก ดังนี้
หลักกำรที่ 1 กำรให้ควำมสำคัญกับลูกค้ำ (Customer Focus) องค์กรต้องพึ่งพำลูกค้ำ
ดังนั้น องค์กรจึงต้องทำควำมเข้ำใจกับควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งในปัจจุบันและอนำคต และต้อง
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พยำยำมดำเนินกำรให้บรรลุควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งพยำยำมทำให้เหนือควำมคำดหวังของ
ลูกค้ำ องค์กรในสภำพปัจจุบันอยู่ในสภำวะที่ต้องแข่งขันกันสูงจึงต้องมีกำรปรับตัวเองให้มำก โดยให้
ควำมสำคัญต่อลูกค้ำมำกขึ้น จึงต้องสร้ำงควำมเข้ำใจโดยรับเอำข้อกำหนดของลูกค้ำมำปรับให้เป็น
ข้อกำหนดขององค์กรเพื่อดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อกำหนดนั้น และพยำยำมปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ทำให้สำมำรถสร้ำงผลงำนได้เกินควำมคำดหวังของลูกค้ำ หรือมำกกว่ำคู่แข่งในธุรกิจประเภท
เดียวกันได้ ดังนั้น กำรกำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำรกระบวนกำรกำรจัดกำรองค์กรจึงมุ่งเป็นกำร
ตอบสนองลูกค้ำ
หลั ก กำรที่ 2 ควำมเป็ น ผู้ น ำ (Leadership) ผู้ น ำขององค์ ก รควรมี ค วำมมุ่ ง มั่ นที่ จะ
พัฒนำองค์กรอย่ำงชัดเจน และควรสร้ำงบรรยำกำศของกำรทำงำน ที่จะเอื้ออำนวยให้บุคลำกรมีส่วน
ร่วมในกำรดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยขององค์กร หน้ำที่ของผู้นำในองค์กรก็คือ กำร
จัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อม
ทั้งมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และสร้ำงบรรยำกำศสภำพแวดล้อมในองค์ กำรโดยให้บุคลำกรมีส่วน
ร่วมซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเต็มใจและควำมพอใจในกำรทำงำนของบุคลำกรเหล่ำนั้น
หลั กกำรที่ 3 กำรมีส่ ว นร่ว มของบุ คลำกร (Involvement of People) บุคลำกรทุ ก
ระดับคือหัวใจขององค์กร กำรที่บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในองค์กร จะทำให้ทุกคนได้ใช้ควำมสำมำรถ
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมำกที่สุดในกำรจัดทำระบบบริหำรคุณภำพ องค์กรควรกำหนดบทบำท
ของพนักงำนทุกระดับชั้นในองค์กรให้ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำ เช่น งำนจัดเตรียมกำรอบรม
งำนตรวจสอบ งำนปรั บ ปรุ ง ส่ ว นบทบำทจะมำกน้ อ ยแค่ ไ หนนั้ น คงขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ งำนควำม
รับผิดชอบและควำมสำมำรถเพื่อให้ได้ใช้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กำร
หลั ก กำรที่ 4 กำรด ำเนิ น งำนเชิ ง กระบวนกำร (Process Approach) กำรบริ ห ำร
กิจกรรมและทรัพยำกรเชิงกระบวนกำร จะทำให้ได้ผลลัพธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพกำรนำระบบบริหำร
คุณภำพไปใช้ดำเนินกำร ควรพิจำรณำในเชิงกระบวนกำรคือ มีปัจจัยนำเข้ำ (Input) มีกิจกรรมกำร
ดำเนินงำนที่ต่อเนื่องกันอย่ำงเป็นระบบ มีผลลัพธ์ที่ได้ (Output) ออกมำซึ่งมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นจำกปัจจัย
ป้อนเข้ำ ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถควบคุมกระบวนกำรและประเมินประสิทธิผลของกระบวนกำรนั้นได้เมื่อ
เกิดปั ญหำก็น ำกลั บ มำวิเครำะห์ ใหม่ในเชิงกระบวนกำรเพื่อค้นหำสำเหตุและประเด็นที่จะแก้ ไ ข
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
หลักกำรที่ 5 กำรบริหำรที่เป็นระบบ (System Approach to Management) กำรที่ได้
ระบุ ทำควำมเข้ำใจ และจัดกำรกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย
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อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ซึ่งทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมต้องกำร กำรเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ของกระบวนกำรต่ำงๆ จะก่อให้เกิดเป็นระบบขึ้น ซึ่งต้องมีกำรส่งผ่ำนถึงกันและกันทั้งผลผลิ ตและ
ข้อมูลข่ำวสำร เมื่อมีกำรกำหนดวัตถุประสงค์คุณภำพแล้ว จึงจะสำมำรถกระจำยวัตถุประสงค์ดังกล่ำว
นั้นได้เพื่อให้มีกำรควบคุมแต่ละกระบวนกำร
หลักกำรที่ 6 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (Continual Improvement) กำรปรับปรุง
สมรรถนะโดยรวมขององค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง ควรถือเป็นเป้ำหมำยถำวรขององค์กำร องค์กรจะต้องมี
กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเป็นนโยบำยและกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ถำวร ไม่ใช่เป็นกำรรณรงค์เฉพำะ
ช่วงใดช่วงหนึ่งเท่ำนั้น กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องจะสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้มำกขึ้น
เรื่อยๆ
หลั ก กำรที่ 7 กำรตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐำนของควำมเป็ น จริ ง (Factual Approach to
Decision Making) กำรตั ด สิ น ใจอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี พื้ น ฐำนจำกกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ต่ ำ งๆ ที่
เกี่ยวข้องในองค์กร กำรตัดสินใจและกำรวิเครำะห์จะต้องใช้ข้อมูลและข่ำวสำรที่เป็นข้อเท็จจริงต้องมี
ระบบกำรเก็บข้อมูลข่ำวสำรที่ชัดเจน เพื่อกำรวิเครำะห์และเสนอตัดสินใจทั้งลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ ฝ่ำย
บริหำร และพนักงำน
หลั ก กำรที่ 8 ควำมสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ข ำยเพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น (Mutually Beneficial
Supplier Relationship) องค์กรและผู้ขำย/ผู้ให้บริกำร ต้องพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน กำรที่องค์กรมี
ควำมสัมพันธ์กับผู้ขำยเพื่อประโยชน์ร่วมกัน จะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันของ
สองฝ่ำยเนื่องจำกในวงกำรธุรกิจจะต้องมีควำมเกี่ยวโยงพึ่งพำกันกับผู้ ส่งมอบ ดังนั้นจึงต้องวัดหำ
ควำมสัมพันธ์ขององค์กำรกับผู้ส่งมอบ ทั้งทำงด้ำนบวกและด้ำนลบให้เหมำะสม เพรำะถ้ำมีควำม
ผูกพันเป็นกรณีพิเศษในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่ว่ำจะด้วยควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือควำมสัมพันธ์ใน
เชิงกำรมีผลประโยชน์ร่วมกันในทำงมิชอบก็ตำม โอกำสที่องค์กรจะได้รับสินค้ำหรือบริกำรให้ตำมที่
กำหนดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลง
3. แนวคิดวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ขององค์กรนั้น ได้มีกำรกำหนดเป้ำหมำยขององค์กรไว้เพื่อเป็นแผนงำน
ในกำรดำเนินงำน จำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กรจะต้องศึกษำคือ ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร เพื่อเอื้อให้กำร
สร้ำงแผนงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนองค์กร ทั้งจำกปั จจัยภำยใน
และภำยนอกว่ำมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือมีกำรเสริมสร้ำงกำรจัดฝึกอบรมได้อย่ำงไร
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เทคนิ คในกำรวิเ ครำะห์ องค์ กรมีด้ว ยกัน หลำยวิธี หำกแต่วิธีที่ง่ำยและเป็น ที่นิย ม ได้ แ ก่
เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยวิเครำะห์องค์กรจำกปัจจัยภำยใน นั้ นคือ จุดแข็ง และ
จุดอ่อนขององค์กรที่เอื้ อต่อกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง และปัจจัยภำยนอกในเรื่องอุปสรรค และ
โอกำสที่ผลกระทบต่อกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้ อมเพื่อทำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้ อมที่จะส่ งผลกระทบกับ กำร
ดำเนินกำรของกิจกำร เพื่อปรับกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำดของกิจกำรให้สอดคล้องกับ สถำนกำรณ์
และเพื่อลดควำมเสี่ ย งกำรประกอบธุรกิจ เป็นกำรวิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อมของกิจกำร จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค โดยพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรประเมิน สภำพแวดล้อม
ภำยในระหว่ำงจุดแข็งและจุดอ่อน และกำรประเมินสภำพแวดล้ อมภำยนอกระหว่ำง โอกำส และ
อุปสรรค ว่ำมีควำมโน้มเอียงไปในทิศทำงใดเพื่อนำไปสู่กำรกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดขององค์กร
1) จุดแข็ง (Strength) คือ ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรที่ทำให้กิจกำรได้เปรียบในกำรแข่งขัน
เช่น จุดแข็งด้ำนส่วนประสมกำรตลำด (4Ps), จุดแข็งทำงด้ำนกำรเงิน, จุดแข็งทำงด้ำนกำรผลิต, จุด
แข็งทำงด้ำนกำรบริหำรองค์กร เป็นต้น 2) จุดอ่อน (Weakness) คือ ปัจจัยจำกสภำพแวดล้อมภำยใน
บริษัทที่ทำให้กิจกำร เสียเปรียบกำรแข่งขัน 3) โอกำส (Opportunity) คือ ปัจจัยจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอกองค์กรที่เอื้อต่ อกำรประกอบกิจกำร 4) อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยจำกสภำพแวดล้ อม
ภำยนอกบริษัทที่ทำให้องค์กร เสียเปรียบ ซึ่งองค์กรจำเป็นต้ องปรับกลยุทธ์เพื่อขจัดอุปสรรคต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้น
SWOT เป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ ส ำมำรถท ำให้ อ งค์ ก รทรำบถึ ง สภำพแวดล้ อ มภำยในและ
สภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจและยอมรับสภำพต่ำงๆ ขององค์กร
มำกขึ้นและสำมำรถนำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรตำมสถำนกำรณ์ใน
อนำคต เป็นกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ในปัจจัยภำยในและโอกำสและอุปสรรค ในกำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยนอกขององค์กร
3.1 ความหมายของ SWOT Analysis
ควำมหมำยของ SWOT Analysis เป็นกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร หรือหน่วยงำนใน
ปัจจุบัน เพื่อค้นหำจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อำจเป็นปัญหำสำคัญในกำรดำเนินงำนสู่สภำพที่
ต้องกำรในอนำคต
Strengths คือ จุดแข็ง หมำยถึง ควำมสำมำรถและสถำนกำรณ์ภำยในองค์กรที่เป็นบวก
ซึ่งองค์กรนำมำใช้เป็นประโยชน์ในกำรทำงำนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมำยถึงกำรดำเนินงำน
ภำยในที่องค์กรทำได้ดี
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Weaknesses คื อ จุ ด อ่ อ น หมำยถึ ง สถำนกำรณ์ ภ ำยในองค์ ก รที่ เ ป็ น ลบและด้ อ ย
ควำมสำมำรถ ซึ่งองค์กรไม่สำมำรถนำมำใช้เป็นประโยชน์ในกำรทำงำนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ
หมำยถึงกำรดำเนินงำนภำยในที่องค์กรทำได้ไม่ดี
Opportunities คือ โอกำส หมำยถึง ปัจจัยและสถำนกำรณ์ภำยนอกที่เอื้ออำนวยให้
กำร ทำงำนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินงำนขององค์กร
Threats คือ อุปสรรค หมำยถึงปัจจัยและสถำนกำรณ์ภำยนอกที่ขัดขวำงกำรทำงำน
ของ องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นปัญหำต่อองค์กร
บำงครั้งกำรจำแนกโอกำสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำได้ยำก เพรำะทั้งสองสิ่งนี้สำมำรถ
เปลี่ยนกลับซึ่งกันและกันเมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงอำจทำให้สถำนกำรณ์ ที่
เคยเป็นโอกำสกลับกลำยเป็นอุปสรรคได้ และในทำงกลับกัน อุปสรรคอำจกลับกลำยเป็นโอกำส ได้
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ องค์กรมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์แวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์ SWOT เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิด
กำรทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
3.2 วัตถุประสงค์การใช้วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
SWOT เป็นเครื่องมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์ สำหรับองค์กรหรือโครงกำร ซึ่งช่วย
ผู้ บ ริ ห ำรก ำหนดจุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นจำกสภำพแวดล้ อ มภำยใน โอกำสและอุ ป สรรคจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอก ซึ่งกำรวิเครำะหสภำวะแวดลอม (SWOT Analysis) มีป จจัยที่ควรนำมำ
พิจำรณำ 2 สวนคือ ปจจัยภำยใน (Internal Environment Analysis) ไดแก S มำจำก Strengths
หมำยถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมำจำกปจจัยภำยในเปนขอดีที่เกิดจำกสภำพแวดลอมภำยใน
องคกร เชน จุดแข็งดำนสวนประสม จุดแข็งดำนกำรเงิน จุดแข็งดำน กำรผลิต จุดแข็งดำนทรัพยำกร
บุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจำกจุดแข็งในกำรกำหนดกลยุทธ W มำจำก Weaknesses หมำยถึง
จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมำจำกปจจัยภำยในเปนปญหำหรือขอบกพรองที่เกิดจำกสภำพแวดล
อมภำยในตำงๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหำวิธีในกำรแกปญหำนั้น ปจจัยภำยนอก (External
Environment Analysis) ไดแก O มำจำก Opportunities หมำยถึง โอกำสเปนผลจำกกำรที่สภำพ
แวดลอมภำยนอกของ องคกรเอื้อประโยชนหรือส่งเสริมกำรดำเนินงำนขององคกร โอกำสแตกตำ
งจำกจุดแข็งตรงที่โอกำสนั้นเปนผลมำจำกสภำพแวดลอมภำยนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมำจำกสภำพ
แวดลอมภำยใน ผูบริหำรที่ดีจะตองเสำะแสวงหำโอกำสอยูเสมอ และใชประโยชนจำกโอกำสนั้น T มำ
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จำก Threats หมำยถึง อุป สรรคเปนขอจำกั ดที่ เกิ ดจำกสภำพแวดลอมภำยนอก ซึ่งกำรบริห ำร
จำเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยำยำมขจัดอุปสรรคตำงๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริงสำมำรถใช้
กำหนดแผนงำนโครงกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ และกำรกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้พัฒนำ
ไปในทำงที่เหมำะสม ข้อดีและข้อเสียของ SWOT
ข้อดี
1) ใช้ประเมินสภำวะแวดล้อมและสถำนภำพขององค์กรโดยเน้นศักยภำพและควำม
พร้อมที่องค์กรมีอยู่และพยำยำมหลีกเลี่ยงภัยคุกคำมหรือควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก
รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรด้วยเนื่องจำกปัจจัยเหล่ำนี้มีโอกำสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มมำก
ขึ้น
2) นำไปใช้ปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของกำรจัดทำแผนงำนหรือโครงกำรของ
หน่วยงำนให้มีโอกำสสร้ำงควำมสำเร็จมำกขึ้น
3) ทำให้ทรำบถึงกลยุทธ์ในกำรปรับปรุงกำรทำงำนควำมก้ำวหน้ำและขีดจำกัดด้ำน
บุคลำกร งบประมำณ และระบบงำนเป็นกำรป้องกันกำรแทรกแซงกำรทำงำนจำกปัจจัยภำยนอกได้
มำกขึ้น
ข้อเสีย
1) องค์กรต้องกำหนดก่อนว่ำ องค์กรต้องกำรที่จะทำอะไร
2) กำรวิเครำะห์โอกำสและอุปสรรคต้องกระทำในช่วงเวลำขณะนั้น
3) องค์กรต้องกำหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนให้
ถูกต้อง
4) องค์กรต้องประเมินควำมสำมำรถของตนให้ถูกต้อง
3.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
วิเครำะห์ SWOT เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร
ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้แต่ละอย่ำงจะช่วยให้เข้ำใจได้ว่ำมีอิทธิพลต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรอย่ำงไร จุด
แข็งขององค์กรจะเป็นควำมสำมำรถภำยในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในขณะที่จุดอ่อน
ขององค์กร จะเป็นคุณลักษณะภำยใน ที่อำจจะทำลำยผลกำรดำเนินงำน โอกำสทำงสภำพแวดล้อม
จะเป็ น สถำนกำรณ์ ที่ ใ ห้ โ อกำสเพื่ อ กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำยองค์ ก รในทำงกลั บ กั น อุ ป สรรคทำง
สภำพแวดล้อมจะเป็นสถำนกำรณ์ที่ขัดขวำงกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ผลจำกกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์นี้จะใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ กำรกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดกำร
พัฒนำไปในทำงทีเ่ หมำะสม เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกำส-อุปสรรค จำกกำรวิเครำะห์
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ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกด้วยกำรประเมินสภำพ แวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก
แล้วให้นำจุดแข็ง-จุดอ่อนภำยในมำเปรียบเทียบกับ โอกำส-อุปสรรค จำกภำยนอกเพื่อดูว่ำองค์กร
กำลังเผชิญสถำนกำรณ์เช่นใดและภำยใต้สถำนกำรณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะทำอย่ำงไร โดยทั่วไป ใน
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ดังกล่ำวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถำนกำรณ์ 4 รูปแบบ
สถำนกำรณ์ที่ 1 (จุดแข็ง -โอกำส) สถำนกำรณ์นี้เป็นสถำนกำรณ์ที่พึงปรำรถนำที่สุ ด
เนื่องจำกองค์กรค่อนข้ำงจะมีหลำยอย่ำง ดังนั้น ผู้บริหำรขององค์กรควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก
(Aggressive - Strategy) เพื่อดึงเอำจุดแข็งที่มีอยู่มำเสริมสร้ำงและปรับใช้และฉกฉวยโอกำสต่ำงๆ ที่
เปิดมำหำประโยชน์อย่ำงเต็มที่
สถำนกำรณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถำนกำรณ์นี้เป็นสถำนกำรณ์ที่เลวร้ำยที่สุด
เนื่องจำกองค์กรกำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจำกภำยนอกและมีปัญหำจุดอ่อนภำยในหลำยประกำร
ดังนั้น ทำงเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ กำรตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยำยำมลด
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ตลอดจนหำมำตรกำรที่จะทำให้องค์กรเกิ ดควำม
สูญเสียที่น้อยที่สุด
สถำนกำรณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกำส) สถำนกำรณ์องค์กรมีโอกำสเป็นข้อได้เปรียบด้ำนกำร
แข่งขันอยู่หลำยประกำร แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหำอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลำยอย่ำงเช่นกัน ดังนั้น
ทำงออกคือกลยุทธ์กำรพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภำยใน
ต่ำงๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกำสต่ำงๆ ที่เปิดให้
สถำนกำรณ์ที่ 4 (จุดแข็ง -อุปสรรค) สถำนกำรณ์นี้เกิดขึ้นจำกกำรที่สภำพแวดล้ อมไม่
เอื้ออำนวยต่อกำรดำเนินงำน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลำยประกำร ดังนั้น แทนที่จะ
รอจนกระทั่งสภำพแวดล้ อมเปลี่ ย นแปลงไป ก็ส ำมำรถที่จะเลื อ กกลยุทธ์ กำรแตกตัว หรือขยำย
ขอบข่ำยกิจกำร (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งที่มีสร้ำงโอกำสในระยะยำว
ด้ำนอื่นๆ แทน
3.4 ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
3.4.1) กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรจะเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และพิจำรณำ
ทรัพยำกรและควำมสำมำรถภำยในองค์กรทุกๆ ด้ำนเพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์ กร
แหล่งที่มำเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในคือระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่
ครอบคลุมทุกด้ำนทั้งในด้ำนโครงสร้ำง ระบบระเบียบ วิธีปฏิบัติงำน บรรยำกำศในกำรทำงำนและ
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ทรัพยำกรในกำรบริหำร (คน เงิน วัสดุ กำรจัดกำร) รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้ำใจสถำนกำรณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้ำนี้ด้วย
- จุดแข็งขององค์กร (S -Strengths) เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในจำกมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภำยในองค์กรนั้นเองว่ำปัจจัยใดภำยในองค์กรที่เป็นข้อ ได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่
องค์กรควรนำมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กรได้และควรดำรงไว้เพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งขององค์กร
- จุดอ่อนขององค์กร (W –Weaknesses ) เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในจำก
มุมมองของผู้ที่อยู่ภำยในจำกมุมมองของผู้ที่อยู่ภำยในองค์กรนั้นๆ เองว่ำปัจจัยภำยในองค์กรที่เป็นจุด
ด้อยข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
3.4.2) กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก
ภำยใต้กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรนั้น สำมำรถค้นหำโอกำสและ
อุปสรรคทำงกำรดำเนินงำนขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจทั้งในและ
ระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนขององค์กร เช่น อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ นโยบำย
กำรเงิน กำรงบประมำณ สภำพแวดล้ อมทำงสังคม เช่น ระดับกำรศึกษำและอัตรำรู้หนังสือของ
ประชำชน กำรตั้งถิ่นฐำนและกำรอพยพของประชำชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่ำนิยม ควำมเชื่อและวัฒนธรรม สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง เช่น พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ
มติคณะรัฐมนตรี และสภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี หมำยถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนำกำรทำงด้ำน
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตและให้บริกำร
- โอกำสทำงสภำพแวดล้ อ ม (O-Opportunities) เป็ น กำรวิ เ ครำะห์ ว่ ำ ปั จ จั ย
ภำยนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สำมำรถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่ อกำรดำเนินกำร
ขององค์กรในระดับมหภำค และองค์กรสำมำรถฉกฉวยข้อดีเหล่ำนี้มำเสริมสร้ำงให้หน่วยงำนเข้มแข็ง
ขึ้นได้
- อุปสรรคทำงสภำพแวดล้อม (T-Threats) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอก
องค์กรปัจจัยใดที่สำมำรถส่งผลกระทบในระดับมหภำคในทำงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม ซึ่งองค์กรจำต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภำพองค์กรให้มีควำมแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ
แรงกระทบดังกล่ำวได้ระบุสถำนกำรณ์จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อม
3.4.3) ข้อพิจำรณำในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) มีดังนี้
1) ควรวิเครำะห์ แยกแยะและควรทำอย่ำงลึ กซึ้ง อยู่บนพื้นฐำนของข้อมูล เชิง
ประจักษ์ เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีควำมสำคัญจริงๆ เป็นสำเหตุหลักๆ ของปัญหำที่แท้จริง กล่ำวคือ เป็น
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ปัจจัยที่มีประโยชน์ในกำรนำไปกำหนดเป็นนโยบำย ตลอดจนสำมำรถนำไปกำหนดกลยุทธ์ ที่จะทำให้
องค์กร/ชุมชนบรรลุเป้ำหมำยที่เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ำย (Result) ได้จริง
2) กำรกำหนดปัจจัยต่ำงๆ ไม่ควรกำหนดขอบเขตของควำมหมำยของปัจจัยต่ำงๆ
ไม่ว่ำจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกำส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มีควำมหมำยคำบ
เกี่ยวกัน จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่ำปัจจัยที่กำหนดขึ้นมำนั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใด
ทั้งนี้เพรำะปัจจัยที่อยู่ต่ำงกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะนำไปกำหนดกลยุทธ์ที่ต่ำงกันออกไป
3.5 ปัญหาในการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) ขององค์กรมีข้อที่ควรคำนึง 4 ประกำร
3.5.1) องค์กรต้องกำหนดก่อนว่ำ องค์กรต้องกำรที่จะทำอะไร
3.5.2) กำรวิเครำะห์โอกำสและอุปสรรคต้องกระทำในช่วงเวลำขณะนั้น
3.5.3) องค์กรต้องกำหนดปัจจัย ( Key Success factors) ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนให้
ถูกต้อง
3.5.4) องค์กรต้องประเมินควำมสำมำรถของตนให้ถูกต้อง
นอกจำกข้อที่ควรคำนึง ยังมีปัญหำที่ควรระวัง ดังนี้
1) กำรระบุจุดอ่อนต้องกระทำอย่ำงซื่อสัตย์ และบำงครั้งจุดอ่อนเฉพำะอย่ำงเป็นของ
เฉพำะบุคคล
2) กำรจัดกำรกับกลไกกำรป้องกันตนเองต้องกระทำอย่ำงรอบคอบ
3) แนวโน้มกำรขยำยจุดแข็งที่เกินควำมเป็นจริง
4) ควำมใกล้ชิดกับสถำนกำรณ์ทำให้มองสถำนกำรณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน
5) กำรกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมภำยนอกเบี่ยงเบน
นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภำยนอกอำจเป็นโอกำสหรืออุปสรรคก็ได้
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) คือ หลักทฤษฎี
กำรวิเครำะห์ชนิดหนึ่งที่มักใช้วิเครำะห์สถำนะขององค์กร หรือธุรกิจ โดยกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีกำรทำ
SWOT จะนำเอำจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร รวมถึงโอกำสและอุปสรรคเข้ำมำใช้พิจำรณำ และ
วิเครำะห์สถำนภำพของกิจกำร เพื่อประโยชน์ในกำรใช้วำงแผน ตลอดจนกำรสร้ำงกลยุทธ์ต่ำงๆ ใน
กำรดำเนินธุรกิจหรือดำเนินกิจกำรองค์กรให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับสภำพควำมเป็น
จริงขององค์กรอย่ำงที่สุด
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4. สานักการศึกษาต่อเนื่อง
4.1 ความเป็นมา
ส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ งจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตำมพระรำชกฤษฎีก ำกำรจัด ตั้ ง ส ำนั ก กำรศึ ก ษำ
ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2531 ซึ่งประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับพิเศษ หน้ำ 10 เล่ม 105 ตอนที่ 239 วันที่ 30 ธันวำคม 2531 โดยที่
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้มีกำรขยำยงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สั งคม เช่น กำรให้
กำรศึกษำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ในระยะสั้นแก่ประชำชน และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งของภำครัฐและของ
เอกชน กำรผลิตสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดตั้งอุทยำน
กำรศึกษำ เพื่อให้เป็นแหล่งกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของประชำชนทุกเพศทุกวัย และเป็นศูนย์กลำงของ
ชุมชนในกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร นันทนำกำร ศิลปวัฒนธรรม และงำนประเพณีในเทศกำลต่ำงๆ
ประกอบกับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวยให้กำรดำเนินงำน
ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดตั้งสำนักกำรศึกษำต่อเนื่องขึ้น มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำม
ประกำศทบวงมหำวิ ท ยำลั ย เรื่ อ ง กำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรในส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2532 ดังนี้
(1) สำนักงำนเลขำนุกำร
(2) ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล
(3) ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม
(4) ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม
(5) ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม
(6) ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ
ปัจจุบันสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน ตำม
คำสั่งสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ที่ 004/2560 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2560 เรื่อง กำรปรับโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนภำยในของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ฉบับปี 2560 ให้บุคลำกรที่ย้ำยไปปฏิบัติงำนตำมฝ่ำย
ต่ำง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 กลับไปปฏิบัติงำนยังสังกัดฝ่ำยเดิม และบุคลำกรที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ให้คงดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนต่อไป
4.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
“องค์กรชั้นนำด้ำนกำรฝึกอบรม กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
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4.2.1 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้วยกำรฝึกอบรม
4.2.2 พัฒนำทุนมนุษย์สู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2.3 สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สำกล
ค่านิยมองค์กร
คุณภำพ (Quality)
ประทับใจ (Impression)
มืออำชีพ (Professional)
4.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
สานักการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ อานวยการสานั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ต่ อ เนื่ อ ง
รองผู้ อานวยการสานั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง

สานักงานเลขานุการ

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

การศึกษา

เลขานุการ

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

ฝ่ายอุทยานการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การฝึกอบรม

แผนผังที่ 2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ที่มา : สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง. 2560.

ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรฝึกอบรม
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4.4 บุคลากร
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 46 คน (ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2562) ดังนี้
ตารางที่ 2.2 จานวนอัตรากาลังของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุน
รวม
1.ข้ำรำชกำร (นับรวมผู้อำนวยกำรและ
2
25
27
รองผู้อำนวยกำรสำนัก)
2. พนักงำนมหำวิทยำลัย
8
8
3. ลูกจ้ำงประจำเงินรำยได้
3
3
4. ลูกจ้ำงประจำเงินแผ่นดิน (สังกัดกองกลำง)
1
1
5. ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
7
7
รวม
2
44
46
ที่มำ : รำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจำปีกำรศึกษำ 2562 (31 สิงหำคม 2562)
4.5 บทบาทหน้าที่ที่ปฏิบัติในปัจจุบันของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยำนกำรศึกษำ (เฉพำะฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ) โดยมีกำรแบ่งโครงสร้ำง
และกำหนดควำมรับผิดชอบงำนออกเป็น 6 ฝ่ำยดังนี้
1) สานักงานเลขานุการ
สำนักงำนเลขำนุกำรเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนใน
ฝ่ำยต่ำงๆ ของสำนัก โดยมีพันธกิจ 4 งำน ประกอบด้วย งำนอำนวยกำร งำนบุคคลและระบบงำน
งำนแผนงำน และงำนกำรเงิน บัญชีและงบประมำณ
2) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
รับผิดชอบกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมแก่ประชำชน
ผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้คำปรึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรกำรฝึกอบรมแก่หน่วยงำนต่ำงๆ และให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยมีพันธกิจ 5 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนจัดทำ
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ข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย งำนฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป และงำนฝึกอบรมหลักสูตรควำมร่วมมือ งำน
กำรเงิน บัญชี และงบประมำณ หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ
3) ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
รับผิดชอบในกำรจัดหำ ออกแบบ พัฒนำ และผลิตสื่อ รวมทั้งงำนศิลปกรรมที่ใช้ใน
กำรฝึกอบรม กำรจัดระบบเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม และให้คำปรึกษำในกำรผลิตสื่อกำรฝึกอบรมแก่
หน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีพันธกิจ 5 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งำนฝึกอบรม
ทำงไกล งำนสื่อศิลปกรรม และงำนสื่อสิ่งพิมพ์
4) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
รับผิดชอบในกำรพัฒนำและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม กำรประเมินผลและติดตำมผล
กำรฝึกอบรม เสนอข้อกำหนดกำรรับจัดฝึกอบรมกับหน่วยงำนต่ำงๆ และให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดทำ
โครงกำรกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรฝึกอบรม กำรจัดทำหลักสูตร และกำรประเมินผลกำร
ฝึกอบรมแก่หน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีพันธกิจ 5 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนวิเครำะห์โครงกำร
งำนจัดทำโครงกำรและพัฒนำหลักสูตร งำนกำรตลำด และงำนประเมินผล
5) ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
รับผิดชอบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ประชำชน
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น วิทยุกระจำยเสียง อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และกำรจัดโครงกำรสัมฤทธิบัตร โครงกำร
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษำ ที่เป็นกำรส่งเสริมกำรศึกษำตลอดชีวิตและกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยโดยไม่มุ่ง
ปริญญำบัตร และกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีพันธ
กิจ 4 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนโครงกำรสัมฤทธิบัตร งำนรวบรวมวิชำกำรเพื่อสังคม และ
งำนสื่อนวัตกรรมวิชำกำรเพื่อสังคม
6) ฝ่ายอุทยานการศึกษา
รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรและนันทนำกำร โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริม
ฟื้นฟูทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นปัจจัยเสริมคุณภำพทำงกำรศึกษำและ
คุณภำพชีวิต โดยมีพันธกิจ 4 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งำน
อุทยำนกำรศึกษำ และงำนสื่อนวัตกรรม
4.6 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม มีกำรบริหำรจัดกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับภำระงำนในปัจจุบันของฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ดังนี้
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4.6.1 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่าย (1 คน)
นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี

งานธุรการ

งานประชาสัมพันธ์และฐานข้อมูล

(1 คน)

(2 คน)

น.ส.เอมออน พวงทอง

งานการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ
หน่วยบริการรูแบบพิเศษ

น.ส.กรภัทร คงเจริญ

(1 คน)

นายปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป

งานจัดฝึกอบรมหลักสูตร

(3 คน)

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน

นางกาญจนา เชื้อสาย

(3 คน)
น.ส.บุศรา สุทธิวงศ์

- น.ส.ปณิดา เด็นหลี

- นายอาชวี คงประเสริฐ

แผนผังที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ที่มา : สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง. 2560.
4.6.2 อัตรากาลังฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
1) ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร
กำรฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรำ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร จำนวน 2 อัตรำ และ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนบริหำรชำนำญงำน จำนวน 1 อัตรำ
2) พนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร จำนวน 1 อัตรำ
และตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร จำนวน 1 อัตรำ
3) ลูกจ้ำงประจำเงินรำยได้ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ จำนวน 2 อัตรำ
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4) ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จำนวน 2 อัตรำ
4.7 บทบาทหน้าที่ปฏิบัติในปัจจุบันของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สานักการศึกษาต่อเนื่อง
รับผิดชอบกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมแก่ประชำชน ผู้สนใจ
ทัว่ ไปและหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้คำปรึกษำด้ำนกำร
บริหำรกำรฝึกอบรมแก่หน่วยงำนต่ำงๆ และให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชน โดยมีพันธกิจ 5 งำน ประกอบด้วย งำนธุรกำร งำนประชำสัมพันธ์และฐำนข้อมูล งำน
ฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป และงำนฝึกอบรมหลักสูตรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน งำนกำรเงิน บัญชี และ
งบประมำณหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ
1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 รับ ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ
1.2 ร่ำงและพิมพ์หนังสือโต้ตอบหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
1.3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรพัสดุอื่นๆ ของฝ่ำย
1.4 กำรยืมเงินและจัดทำเอกสำรชดใช้สัญญำเงินยืม
1.5 จัดทำสถิติกำรลำ
1.6 กำรพิมพ์งำนเอกสำรประกอบกำรบรรยำยของวิทยำกร
1.7 ประสำนงำนทั่วไป
1.8 จัดเก็บเอกสำรของฝ่ำย
1.9 เลขำนุกำรและจดรำยงำนกำรประชุมฝ่ำย
1.10 งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2) งานประชาสัมพันธ์และฐานข้อมูล
2.1 จัดทำแผนงำนประชำสัมพันธ์
2.2 เขียนข้อมูลประชำสัมพันธ์หลักสูตร / กำรปรับแก้ฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2.3 กำรดำเนินกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรฝึกอบรมช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
- ประสำนทำรำยกำร Facebook live กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อำนวยกำร
สำนัก ผู้อำนวยกำรโครงกำร / เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ กองกลำง เป็นต้น
- กำรส่งข้อมูลทำงจดหมำย โทรสำร อีเมล์ / กำรลงจำนวนยอดกำรส่ง
- ประชำสัมพันธ์ทำงอินเทอร์เน็ต Website
- กำรทำข้อมูลประชำสัมพันธ์ในป้ำยผ้ำ/โปสเตอร์แผ่นพับ
- กำรจัดวำงแผ่นพับ/แผ่นปลิว และกำรติดโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์
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2.4 กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรประชำสัมพันธ์เก็บรำยละเอียดจำนวนส่ง
กลุ่มเป้ำหมำย กำรส่งคืน
2.5 รำยงำนค่ำจัดส่งรำยไตรมำส
2.6 กำรจัดเอกสำรประกอบกำรอบรม
2.7 วำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรให้ข้อมูลในงำนฝึกอบรม
2.8 ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงำนฝึกอบรม เช่น กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนองค์กำรลักษณะพิเศษ และหน่วยงำนเอกชน / รำยชื่อวิทยำกร เป็นต้น
2.9 งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3) งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
3.1 จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน และนำส่งกองคลัง
3.2 บันทึกรำยละเอียดใบเสร็จรับเงิน /รำยละเอียดใบส่งเงิน
3.3 จัดทำข้อมูลผู้เข้ำอบรมเป็นรำยหลักสูตรและยอดกระทบจำนวนผู้เข้ำอบรมกับ
เลขำหลักสูตร
3.4 ตรวจสอบกำรรับเงินค่ำลงทะเบียนอบรมกับใบสมัคร และใบเสร็จรับเงิน และ
ติดตำมนำเงินส่งกองคลังภำยในกำหนดเวลำ
3.5 ติดตำม ประสำนงำน กำรรับเงินค่ำจัดฝึกอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัยพร้อมจัดทำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินเอกสำรแนบต่ำงๆ
ตำมที่หน่วยงำนต้องกำร
3.6 จัดทำใบจองงบประมำณ จำกระบบงำนสำมมิติ
3.7 จัดทำสัญญำยืมเงิน บันทึกกำรเบิกจ่ำย /ตัดโอน ในระบบงำนสำมมิติ และ
จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำร ตัดโอน /เบิกจ่ำย /ยืมเงินสำรองจ่ำยแนบบันทึก
3.8 ควบคุมดูแลกำรใช้ใบเสร็จรับเงินให้มีเพียงพอต่อกำรใช้ และจัดทำบันทึกกำรเบิก
กำรส่งคืนใบเสร็จรับเงิน /ใบนำส่งเงิน ทั้งแบบเล่มใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประมำณกำรจำนวน
ใบเสร็จรับเงินที่ต้องใช้ภำยในปีงบประมำณและไม่เกินจำนวนกำรเบิกตำมที่กองคลังกำหนด
3.9 จัดทำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณสำหรับกำรจัดฝึกอบรม บันทึกต้นทุน
หลักสูตรฝึกอบรม กำไรจำกกำรจัดฝึกอบรม
3.10 ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รหัส จ 1.4.1 งำนจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตำม
ระเบียบงบประมำณและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณต่อกองแผนงำน
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4) งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป
4.1 งำนวิเครำะห์โครงกำรและประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยหลักสูตรฝึกอบรมหน่วยงำน
ภำยใน
4.2
4.3
4.4
4.5

ให้คำปรึกษำหน่วยงำนภำยในในกำรจัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรม
รวบรวมหลักสูตรกำรฝึกอบรมและจัดทำแผนกำรฝึกอบรมประจำปี
วำงแผนกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้สนใจทั่วไป
ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภำรกิจ ดังนี้
การประสานงาน ก่อนกำรจัดฝึกอบรม ได้แก่ กำรประสำนงำนกับผู้อำนวยกำร
โครงกำร วิทยำกร ทีมงำนเจ้ำหน้ำที่ กำรร่ำงบันทึก / หนังสือที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ทำคำสั่งกำร
ปฏิบัติงำน กำรขอนุมัติยืมเงิน และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรประชุมกำรเตรียมควำมพร้อม
การดูแลความเรียบร้อยในงาน ระหว่ำงกำรอบรม ได้แก่ กำรต้อนรับ กำร
ลงทะเบียน กำรตรวจสอบ ควำมเรียบร้อยในห้องฝึกอบรม กำรเตรียมกำรในพิธีเปิด – ปิด กำรแจก
เอกสำรประกอบกำรอบรม กำรแจกแบบประเมินผล กำรจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ จัดทำ
ทำเนียบรุ่น ทำวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม
หลังการจัดฝึกอบรม ได้แก่ กำรจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ รวบรวมแบบประเมินผล
และรำยงำนปัญหำที่พบในแบบประเมิน กำรจัดทำรำยงำนค่ำใช้จ่ำยให้กับสำนักฯ และกำรทำเรื่อง
ชดใช้สัญญำเงินยืมและหลักฐำนกำรเงินให้กับกองคลังมหำวิทยำลัย
4.6 งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5) งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
(นางสาวบุศรา สุทธิวงศ์ ผู้รับผิดชอบ)
5.1 จัดทำโครงกำรและพัฒนำหลักสูตรให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
ภำยนอก
5.2 ให้คำปรึกษำกับหน่วยงำนในกำรจัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรม
5.3 จัดทำงบประมำณภำพรวมโครงกำร
5.4 วำงแผนกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
5.5 ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภำรกิจ ดังนี้
การประสานงาน ก่อนกำรจัดฝึกอบรม ได้แก่ กำรประสำนงำนกับผู้อำนวยกำร
โครงกำร วิทยำกร ทีมงำนเจ้ำหน้ำที่ กำรร่ำงบันทึก / หนังสือที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ทำคำสั่งกำร
ปฏิบัติงำน กำรขอนุมัติยืมเงิน และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรประชุมกำรเตรียมควำมพร้อม
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การดูแลความเรียบร้อยในงาน ระหว่ำงกำรอบรม ได้แก่ กำรต้อนรับ กำร
ลงทะเบียน กำรตรวจสอบ ควำมเรียบร้อยในห้องฝึกอบรม กำรเตรียมกำรในพิธีเปิด – ปิด กำรแจก
เอกสำรประกอบกำรอบรม กำรแจกแบบประเมินผล กำรจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ จัดทำ
ทำเนียบรุ่น ทำวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม
หลังการจัดฝึกอบรม ได้แก่ กำรจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ รวบรวมแบบประเมินผล และ
รำยงำนปัญหำที่พบในแบบประเมิน กำรจัดทำรำยงำนค่ำใช้จ่ำยให้กับสำนักฯ และกำรทำเรื่องชดใช้
สัญญำเงินยืมและหลักฐำนกำรเงินให้กับกองคลังมหำวิทยำลัย
5.6 จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมให้กับหน่วยงำน
5.7 งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรบริหำรกำรฝึกอบรมของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง เป็นกำรฝึกอบรมระยะสั้นเป็น
แบบเผชิญหน้ำ ซึ่งมี 2 ประเภทของหลักสูตร คือ 1) หลักสูตรฝึกอบรมประเภท ผู้สนใจทั่วไป
(Public Training) 2) หลักสูตรฝึกอบรมประเภท โครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก (Inhouse Training) ซึ่งหลักสูตรทั้ง 2 ประเภท มีควำมแตกต่ำงกันในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้นจะขอเส
นอประเด็นกำรเปรียบเทียบหลักสูตรทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบ In-House Training และ Public Training
ประเด็นเปรียบเทียบ
In-House Training
Public Training
กำรดำเนินกำร
งำนจัดฝึกอบรมโครงกำรควำม
งำนจัดฝึกอบรมผู้สนใจทั่วไป
ร่วมมือกับหน่วยงำน
กำรออกแบบหลักสูตร ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและ
ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม และงำน
หลักสูตรกำรฝึกอบรม
โครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน -สำขำวิชำต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย
หัวข้อกำรฝึกอบรม
เลือก และระบุสิ่งที่ต้องกำรและไม่ กำหนดมำจำกหลักสูตร
ต้องกำรได้
วิทยำกร
หน่วยงำนสำมำรถเลือกได้อย่ำง
สำนักเป็นผู้กำหนดเชิญวิทยำกรเอง
อิสระ
เวลำ วิธีกำรฝึกอบรม หน่วยงำนสำมำรถเลือกได้อย่ำง
สำนักเป็นผู้กำหนดวิธีกำรฝึกอบรม
และสถำนที่
อิสระ
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ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบ In-House Training และ Public Training (ต่อ)
ประเด็นเปรียบเทียบ
In-House Training
Public Training
ระยะเวลำ
หน่วยงำนสำมำรถเลือกเวลำกำร สำนักเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดเวลำ
จัดฝึกอบรม
กำรจัดฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำย และจำนวนผู้ ค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงต่ำจึงสำมำรถ
คิดค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยคน ต่อ
เข้ำรับกำรฝึกบรม
ฝึกอบรมได้จำนวนมำก เพรำะคิด
หลักสูตร
เป็นอัตรำเหมำจ่ำยรวมทั้งหลักสูตร
จำกภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ด้ำนกำรจัดฝึกอบรมโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ซึ่งมีงำนที่จะต้องดูแลทั้งกำรเข้ำร่วมประชุมนำนโยบำยมำวำงแผน
จัดทำแผนปฏิบัติกำร งำนบริหำรเงินในโครงกำร และควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเอกสำรข้อมูล
สอนงำนและแนะนำกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้มีควำมรู้และทักษะในกำรทำงำน
กระตุ้นให้มีจิตบริกำร เน้นควำมสำคัญของกำรให้บริกำร สร้ำงบรรยำกำศให้เกิดกำรทำงำนเป็นทีม
และสอนงำน สำมำรถรับผิดชอบงำนแทนกันได้ทุกหน้ำที่ อีกทั้งสนับสนุนให้เพิ่มทักษะ ควำมรู้ที่
สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนให้มีศักยภำพที่สูงขึ้น โดยตั้งเป้ำหมำยค่ำตัวชี้วัดใน
ภำพรวมเรื่องควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรจัดฝึกอบรมไว้ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 นอกจำกงำนฝึกอบรม
แล้วยังรับผิดชอบงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของฝ่ำยและสำนัก และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
5. งานวิจัย/วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจัยชื่อ ความจาเป็นในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของพนาลี ทองประเสริฐ (2535). งำนวิจัยชิ้นนี้เป็นกำรวิจัยทั้งเชิงคุณภำพ
(Qualitative Research) โดยมีหน่วยวิเครำะห์ (Unit of Analysis) คือ องค์กร (Organization) โดย
กำหนดศึกษำเฉพำะองค์กรพัฒนำเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหำนครที่เป็นสมำชิกในสังกัดของ
คณะกรรมกำรประสำนงำนองค์กรเอกชนพัฒนำชนบท (กป.อพช.) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 63 องค์กร โดย
พนำลีมุ่งศึกษำเพียงองค์กรพัฒนำเอกชนไทยที่มีขนำดเล็ก กล่ำวคือ มีบุคลำกรในกำรดำเนินงำน
จำนวนระหว่ำง 3-15 คน และมีสำนักงำนตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีจำนวน 18 องค์กร โดย
งำนวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนขององค์กรพัฒนำเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร และเพื่อศึกษำ
ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์กรพัฒนำเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรวิจัย
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ชิ้นนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่ใช้วิธีกำรสังเกตกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรขององค์กรพัฒนำเอกชน
ไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร จำกนั้นดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก ซึ่งใช้
เครื่องมือในกำรศึกษำคือ แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structure Interview) จำกนั้นนำข้อมูลมำ
วิเครำะห์เชิงคุณภำพ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกำรพรรณนำ (Descriptive) โดยผลกำรศึกษำที่
เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรฝึกอบรมพบว่ำ ข้อคิดเห็นของบุคลำกรเกี่ยวกับควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม ผู้
ศึกษำสำมำรถกำหนดควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมผ่ำนกำรวิเครำะห์หลักสูตร และเนื้อหำ
ประกอบด้วย (1) ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมสำหรับบุคลำกรระดับบริหำรทำงด้ำนควำมรู้และทักษะ
(2) ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมสำหรับบุคลำกรระดับปฏิบัติกำรทำงด้ำนควำมรู้และทักษะ โดยใน
ตอนท้ำยของงำนวิจัย พนำลีมีข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมควรมีกำรศึกษำควำม
จำเป็นในกำรฝึกอบรมเป็นระยะๆ ที่สำคัญหน่วยงำนหรือองค์กรที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนควรจัด
ฝึกอบรมตำมควำมเร่งด่วนของปัญหำและสิ่งที่บุคลำกรต้องกำรพัฒนำศักยภำพเพิ่มขึ้น และหำกจะมี
กำรฝึกอบรมให้บุคลำกร ควรจัดในช่วงระยะเวลำที่บุคลำกรสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้
นอกจำกนี้ยังเห็นว่ำรูปแบบกำรฝึกอบรมควรเป็นกำรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม โดยให้บุคลำกรสำมำรถ
แก้ไขและพัฒนำศักยภำพของตนเองได้
งำนวิจัยชิ้นนี้สำมำรถนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเพื่อสำรวจควำมต้องกำรเกี่ยวกับ
หลักสูตรฝึกอบรมที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกรกลุ่มต่ำงๆ ได้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริกำร
ฝึกอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนองควำมต้องกำร หรือเป้ำหมำยที่แท้จริง รวมทั้งแนวคิด
และทฤษฎีในงำนวิจัยชิ้นนี้สำมำรถนำมำใช้แนวทำงประกอบกำรวิเครำะห์วิจัยได้เป็นอย่ำงดี
โดยเฉพำะแนวคิดเกี่ยวกับควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมที่ถือว่ำมีประโยชน์สำคัญต่อกำรศึกษำ หรือ
สำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้บริกำรฝึกอบรม
5.2 งานวิจัยชื่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในการฝึกอบรม และ
พัฒนาของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ของวรวุฒิ ศิวรังสรรค์ (2545).
งำนวิจัยชิ้นนี้เป็นกำรวิจัยทั้งเชิงบรรยำย (Descriptive Research) ที่มีกำรศึกษำค้นคว้ำ
จำกเอกสำร (Documentary Research) และกำรศึกษำข้อมูลภำคสนำม (Field Research) ซึ่งได้ใช้
แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นกำรศึกษำวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ไปยัง
ผู้จัดกำรฝ่ำยฝึกอบรม หรือฝ่ำยบุคคลของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค โดยงำนวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภคที่เป็นสมำชิกของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
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โดยพิจำรณำถึงลักษณะส่วนบุคคล กำรรับรู้ กำรตระหนัก และกำรยอมรับถึงปัจจัย 3 ประเภท ได้แก่
ควำมสำคัญของเทคโนโลยีต่อเนื้อหำกำรฝึกอบรม และควำมสำมำรถของผู้รับกำรฝึกอบรม กับกำร
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรฝึกอบรมและพัฒนำ โดยงำนวิจัยชิ้นนี้สำมำรถนำมำใช้เป็นแนวทำง
ในกำรวิจัยเป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะในประเด็นกำรเลือก หรือกำรตัดสินใจใช้บริกำรฝึกอบรม ซึ่งเป็น
แนวคิดหลักที่ผู้วิจัยใช้ศึกษำถึงพฤติกรรมตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรฝึกอบรม
จำกกำรศึกษำเอกสำรแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลกำรวิเครำะห์ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิเครำะห์ ได้นำมำสังเครำะห์เกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภท In-house
Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ดังนี้
1) ควรมีกำรศึกษำกำรสำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ และ
เอกชน เพื่อจัดทำหลักสูตรให้ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
2) ควรนำผลกำรประเมินหลักสูตรฝึกอบรมมำพัฒนำรูปแบบกำรจัดฝึกอบรมและกำร
ให้บริกำรเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกระบวนงำนตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิเคราะห์
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำร
บริ ก ำรทำงวิ ช ำกำรแก่ สั ง คม ท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด ำเนิ น ภำรกิ จ ตำมพั น ธกิ จ ที่ ส ำคั ญ ของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรชั้นนาด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” มีภำรกิจหลัก 2 ด้ำน คือกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
สั ง คม และกำรอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม ท ำนุ บ ำรุ ง และพั ฒ นำศิ ล ปวัฒ นธรรม ส ำนั ก ฯ ได้ จั ด ตั้ ง อุ ท ยำน
กำรศึกษำเพื่อเป็นแหล่งกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของประชำชนทุกเพศวัย และเป็นศูนย์กลำงของชุมชน
ในกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร นันทนำกำร ศิลปวัฒนธรรม และงำนประเพณีในเทศกำลต่ำงๆ ใน
ส่วนภำรกิจหลักในด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงำนตลอดทั้งปีนั้น ก็คือ
กิจกรรมกำรฝึกอบรม ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรมของสำนักฯ นั้นมีทั้งดำเนินกำรฝึกอบรมภำยใน
มหำวิทยำลัย และกำรจัดอบรมภำยนอกมหำวิทยำลัยตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และ
เอกชน ผู้สนใจทั่วไป
กำรศึกษำเรื่อง กำรวิเครำะห์กระบวนกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In – house Training
ของ สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรม และเสนอ
แนวทำงกำรพั ฒ นำบริ ห ำรโครงกำรฝึ ก อบรมประเภทหลั ก สู ต ร In-house Training ของส ำนั ก
กำรศึกษำต่อเนื่อง ซึ่งมีวิธีกำรดังนี้
3.1 รูปแบบกำรศึกษำ
3.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนศึกษำ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.1 รูปแบบการศึกษา
กำรศึก ษำเป็นก ำรศึก ษำเชิง ประยุก ต์ (Applied Research) เพื่อนำผลกำร ศึก ษำหรื อ
ควำมร ู้ที่ ไ ด้ น ำมำประย ุก ต์ ใช ้ในกำรบร ิห ำรจัด กำรกระบวนกำรฝึก อบรมประเภทหลัก สู ต ร
In-house Training ของสำนัก กำรศึก ษำต่อ เนื่อ ง โดยกำรรวบรวมข้อมูลที่นำมำศึกษำในคร ั้ง นี้
แบ่งเป็น 2 แหล่งดังนี้
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1. ข้อมูลจำกทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ ทบทวน และเรียบเรียง
จำกหนังสือ งำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำร บทควำมจำกวำรสำรและสิ่งที่ตีพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะ
เป็นพื้นฐำนของควำมรู้ที่จะนำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูลต่อไป
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จำกกำรนำข้อมูลที่ปฏิบัติงำนจริง และสภำพปัญหำ
อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดฝึกอบรม มำวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อไปสู่แนวทำงในกำร
ดำเนินกำรบริหำรงำนกำรจั ดฝึกอบรมประเภท In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อ เนื่ อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัย
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
1. กำรศึกษำข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรกำรฝึ กอบรมประเภทหลั กสูตร
In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง โดยมีประเด็นกำรศึกษำวิเครำะห์ ในกระบวนกำร
ฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัย ธรรมำธิรำช ดังนี้
(1) กำรหำควำมต้องกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำน
(2) กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน
(3) กำรกำหนดโครงกำรฝึกอบรม
(4) กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม
(4.1) กำรสรรหำวิทยำกร
(4.2) รูปแบบในกำรฝึกอบรม
(4.3) ประเภทของเทคนิคกำรฝึกอบรม
(4.4) กำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรม
(4.5) กิจกรรมที่ใช้ในกำรฝึกอบรม
(4.6) กำรเลือกใช้กิจกรรมกำรฝึกอบรม
(4.7) วัสดุฝึกอบรม
(4.8) บรรยำกำศสภำพแวดล้อมในกำรฝึกอบรม
(5) สรุปประเมินผลกำรฝึกอบรม
(6) ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดฝึกอบรม
(7) ผลกำรพัฒนำกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training
2. ศึกษำแนวคิดที่เกี่ยวข้องในกำรศึกษำ ดังนี้
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2.1 แนวคิดกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9000
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ SWOT Analysis
3. ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรด้วยกำรฝึกอบรม
4. ศึกษำข้อมูลทำงกำยภำพโดยรวมของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
5. รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมำศึกษำ จำกหนังสือ งำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำร บทควำมจำก
วำรสำรและสิ่งที่ตีพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นพื้นฐำนของควำมรู้ที่จะนำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูล
ต่อไป
6. นำข้อมูลที่ปฏิบัติงำนจริง และสภำพปัญหำอุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรปฏิบัติงำนกำร
จัดฝึกอบรม มำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธี SWOT เพื่อไปสู่แนวทำงในกำรดำเนินกำรบริหำรงำนกำรจัด
ฝึกอบรมประเภท In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
7. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยข้อมูลที่ผู้ทำกำรศึกษำได้มำนั้น ได้มำจำกกำร
ปฏิบัติงำนจริงจำกกำรสังเกต และแบบสำรวจผู้เข้ำมำใช้บริกำร (หน่วยงำนภำยนอกที่มำใช้บริกำร)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำได้แก่ หนังสือ งำนวิจัย เอกสำรทำงวิชำกำร บทควำมจำก
วำรสำรและสิ่งที่ตีพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นพื้นฐำนของควำมรู้ที่จะนำไปใช้วิเ ครำะห์ข้อมูล
ต่อไป และข้อมูลกำรปฏิบัติงำนมำศึกษำสภำพปญหำและสภำพปัญหำอุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดฝึ กอบรม มำวิเครำะห์ ข้อมูลด้วยวิธี SWOT เพื่อไปสู่แนวทำงในกำรดำเนิน กำร
บริหำรงำนกำรจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในกำรวิเครำะหขอมูลของกำรศึกษำในครั้งนี้ ไดแบงออกตำมวิธีกำรศึกษำวิเครำะห์ข อมูล
ดังนี้
1. วิเครำะหสภำพปญหำ อุปสรรค โอกำส ข้อจำกัด ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
2. วิเครำะห์กระบวนกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training
3. วิเครำะห์แนวทำงในกำรดำเนินกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house
Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
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ผลจำกกำรศึกษำวิเครำะห์ทั้งหมดถูกนำมำเรียบเรียงใหม่เป็นเรื่องรำวตำมลำดับเหตุกำรณ์
เพื่อนำเสนอในบทที่ 4 โดยมีเนื้อหำตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ และบทที่ 5 เป็นกำรสรุปผล
กำรศึกษำพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ซึ่งกำรนำเสนอครั้งนี้ได้ใช้วิธีเขียนเชิงพรรณำ
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บทที่ 4
ผลการศึกษาวิเคราะห์
กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรวิเครำะห์งำนเพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำน
ในสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เพื่อศึกษำกระบวนกำรฝึกอบรมประเภท
หลักสูตร In-house Training เพื่อวิเครำะห์งำนกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร
In-house Training และเพื่อเสนอแนวทำงในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้อง กับ
ภำรกิจของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
4.1 สภำพทั่วไปของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
4.2 กระบวนกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึ กอบรมประเภทหลั กสูตร In-house Training ของ
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
43 บทวิ เ ครำะห์ ก ระบวนกำรบริ ห ำรโครงกำรจัด ฝึ ก อบรมประเภทหลั ก สู ต ร In-house
Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
ผลการศึกษาวิเคราะห์
ตอนที่ 4.1 สภาพทั่วไปของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
1) ลักษณะองค์กร
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง แบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น 6 ฝ่ำย ฝ่ำยให้บริกำรที่สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม และฝ่ำย
วิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม ฝ่ำยที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยบริกำร
เผยแพร่ทำงไกล และฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ และฝ่ำยที่อำนวยกำรสนั บสนุนด้ำนกำรบริห ำรและ
จัดกำรสำนักงำน คือ สำนักงำนเลขำนุกำร มีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยำนกำรศึกษำ (เฉพำะฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ)
2) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2562 สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 46 คน จำแนก
ได้ดังนี้
1) ข้ำรำชกำร จำนวน 28 คน (ไม่นับรวมผู้อำนวยกำรสำนัก)
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2) พนักงำนมหำวิทยำลัย จำนวน 8 คน
3) ลูกจ้ำงประจำเงินรำยได้ จำนวน 3 คน
4) ลูกจ้ำงประจำเงินแผ่นดิน จำนวน 1 คน (สังกัดหน่วยงำนกองกลำง ตำแหน่งพนักงำนขับ
รถ)
5) ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จำนวน 6 คน
3) สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ได้แก่ กำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ทั้งวิชำกำรและ
วิชำชีพแก่ประชำชนทั่วไป หน่ วยงำนภำครัฐและเอกชน โครงกำรสัมฤทธิบัตร โครงกำรสัมฤทธิบัตร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ กำรเผยแพร่ บ ทควำมทำงอิ น เตอร์เ น็ ต ผลิ ต รำยกำรวิท ยุก ระจำยเสี ยง และกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรรูปแบบอื่น เช่น กำรจัดอภิปรำยทำงวิชำกำร กำรแข่งขันโต้วำที ที่ปรึกษำด้ำน
กำรพัฒนำองค์กร และวิจัย
(2) กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ โครงกำร
เทิดพระเกียรติ กิจกรรมสืบสำนประเพณีไทย กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรและนันทนำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกำรจัดนิทรรศกำร
4) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 4.1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริการ
ผู้รับบริการ
ความต้องการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วน ความต้องการ/ความ
ความคาดหวัง
เสีย
คาดหวัง
1. กำรฝึกอบรม 1. หน่วยงำน
1.ค่ำลงทะเบียน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ/ สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้
ภำครัฐ
เหมำะสม
นำยจ้ำง
ประโยชน์ได้
2. หน่วยงำน
2. วิทยำกรมี
ภำคเอกชน
เทคนิคในกำร
3. หน่วยงำน
นำเสนอน่ำ
รัฐวิสำหกิจ
สนใจ
4. ผู้สนใจทั่วไป 3. หลักสูตรมี
คุณภำพตรงตำม
4. สถำนที่และ
บรรยำกำศดี
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บริการ

2. โครงกำร
สัมฤทธิบัตร

ผู้รับบริการ

1. ผู้สนใจทั่วไป
2. นักศึกษำ
มสธ.
3. นักเรียน/
นักศึกษำ
สถำบันกำรศึกษำ
อื่นๆ

3. กำรทำนุบำรุง 1. บุคลำกร มสธ.
ศิลปะและ
2. นักศึกษำ
วัฒนธรรม
มสธ.
3. ผู้สนใจทั่วไป
ในเขตพื้นทีร่ ับผิด
ชอบของศูนย์
วิทยพัฒนำ มสธ.
10 แห่ง
4. ผู้สนใจทั่วไป

ความต้องการ/
ความคาดหวัง
5. กำรบริกำร
ประทับใจ
1. ค่ำลงทะเบียน
เหมำะสม
2. เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลำ
3. เรียนได้ไม่
จำกัดเพศ วัย
และวุฒิ
กำรศึกษำ
4. เรียนสะสมชุด
วิชำนำไปโอนได้
5. นำไปใช้
ประกอบวิชำชีพ
ได้
1. มีกำรบริกำรที่
ดีแก่ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม
2. กิจกรรมมี
ควำมหลำกหลำย
3. กำรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
อุทยำนกำรศึกษำ
และกำรส่งเสริม
ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง

ผู้ปกครอง/
นำยจ้ำง

1. ได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้น
2. นำควำมรู้ไปใช้พัฒนำ
กำรทำงำน/ กำรเรียน

ชุมชน/ ภำคี
เครือข่ำย

กิจกรรมที่ผู้รับบริกำร
นำไปใช้ประโยชน์ได้ และ
หรือสร้ำงสุนทรียศำสตร์
ให้ชีวิต
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บริการ

ผู้รับบริการ

4. กำรบริกำร
ทำงวิชำกำร
รูปแบบอื่น
- ที่ปรึกษำ
ด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กรและวิจัย
- เผยแพร่
บทควำมทำง
อินเตอร์เน็ต
- รำยกำรวิทยุ
กระจำยเสียง

1. หน่วยงำน
ภำครัฐ/
หน่วยงำน
ภำคเอกชน/
หน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจ
2. ผู้สนใจทั่วไป

ความต้องการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วน
ความคาดหวัง
เสีย
1. กำรให้บริกำร ชุ ม ช น / ภ ำ คี
ที่ดีและเน้น
เครือข่ำย
กำรระชำสัมพันธ์
ให้ถึงกลุ่ม
เป้ำหมำย
2. นำเสนอข้อมูล
ตรงกับ
สถำนกำรณ์
ปัจจุบัน และเพิ่ม
จำนวนครั้งใน
กำรจัดกิจกรรม
ให้มำกขึ้น

5) สภาวการณ์ขององค์กร
ตารางที่ 4.2 สภาพด้านการแข่งขัน
ประเภทการแข่งขัน
คู่แข่งขัน
กำรฝึกอบรม
สถำบันกำรจัด
ฝึกอบรมภำยนอก

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง
กิจกรรมที่ผู้รับบริกำร
นำไปใช้ประโยชน์ได้หรือ
เพิ่มควำมรู้และ
สติปัญญำ

ประเด็นการแข่งขัน ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ค่ำลงทะเบียน 1. ค่ำลงทะเบียน
2. วิทยำกร
2. วิทยำกร
3. เนื้อหำหลักสูตร
4. วิธีกำรให้บริกำร

6) ผลการศึกษาวิเ คราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของสานักการศึก ษา
ต่อเนื่อง
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ทีท่ ำกำรวิเครำะห์สภำพหน่วยงำน
เพื่อค้นหำจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อำจเป็นปัญหำสำคัญ ในกำรดำเนินงำนสู่สภำพที่ต้องกำร
ในอนำคต
SWOT เป็นตัวย่อที่มีควำมหมำยดังนี้
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Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
Opportunities – โอกำสที่จะดำเนินกำรได้
Threats – อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคำมกำรดำเนินงำนขององค์กร
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่
กว้ำงด้วยกำรระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ทำให้มีข้อมูล ใน
กำรกำหนดทิศทำงหรือเป้ำหมำยที่จะถูกสร้ำงขึ้นมำบน จุดแข็งของหน่วยงำน และแสวงหำประโยชน์
จำกโอกำสทำงสภำพแวดล้อม และสำมำรถกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอำชนะอุปสรรคทำงสภำพแวดล้อม
หรือลดจุดอ่อนของหน่วยงำนให้มีน้อยที่สุ ดได้ กำรวิเครำะห์ทั้งสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง กำรประเมินสภำพแวดล้อม
ภำยใน ส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง นั้ น จะเกี่ ย วกั บ กำรวิ เ ครำะห์ แ ละพิ จ ำรณำทรั พ ยำกร และ
ควำมสำมำรถภำยในองค์กรทุกๆ ด้ำน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มำ เบื้องต้น
ของข้อมูลเพื่อกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน คือระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำร ที่ครอบคลุม ทุกด้ำน
ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงำน บรรยำกำศในกำรทำงำนและทรัพยำกรใน กำร
บริ ห ำร (คน เงิ น วั ส ดุ กำรจั ด กำร) รวมถึ ง กำรพิ จำรณำผลกำรดำเนิน งำนที่ผ่ ำนมำขององค์กร
เพื่อที่จะเข้ำใจสถำนกำรณ์ก่อนหน้ำนี้ด้วย
- จุดแข็งของ สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง (S-Strengths) เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัย
ภำยในจำกมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภำยในสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง นั้นเองว่ำปัจจัยใดภำยในหน่วยงำนที่
เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่องที่ควรนำมำใช้ในกำรพัฒนำได้ และควรดำรง
ไว้เพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของหน่วยงำน
- จุดอ่อนของ สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง (W-Weaknesses) เป็นกำรวิเครำะห์ ปัจจัย
ภำยในจำกมุมมองของผู้ที่อยู่ภำยในสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง นั้นเองว่ำปัจจัยภำยใน สำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง ที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบ ของหน่วยงำนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน
2. กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก ภำยใต้กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกของ
ส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ งนั้ น สำมำรถค้ น หำโอกำสและอุ ป สรรค ทำงกำรด ำเนิ นงำนของ ส ำนั ก
กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกสภำพแวดล้ อ มทั้ ง ภำยในและภำยนอกเกี่ ย วกั บ กำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน เช่น นโยบำย แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย โครงสร้ำง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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หน่วยงำน งบประมำณ สภำพแวดล้อมทำงสังคม สภำพแวดล้อมทำง กำรเมือง และสภำพแวดล้อม
ทำงเทคโนโลยี หมำยถึงกรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒ นำกำรทำงด้ำนเครื่อ งมื อ อุปกรณ์ที่จะช่ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
- โอกำสทำงสภำพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัย
ภำยนอก ของ สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ปัจจัยใดที่สำมำรถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมต่อกำรดำเนินกำรของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
- อุปสรรคทำงสภำพแวดล้อม (T-Threats) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอกของ
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ปัจจัยใดที่สำมำรถส่งผลกระทบในระดับมหภำค ในทำงที่จะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยทั้งทำงตรง และทำงอ้อม ซึ่งสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
ตารางที่ 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง
ปัจจัยภำยใน
ด้ำนบุคลำกร (Man)

จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. บุคลำกรมีควำมสำมัคคีในกำร
ทำงำน
2. บุคลำกรมีศักยภำพในกำร
ทำงำน
3. บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้น
ในกำรทำงำน
4. บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเอง
จำกกำรปฏิบัตงิ ำน
5. ให้บริกำรและอำนวยควำม
สะดวก
6 .ผู้บริหำรมีกำรทำงำนเป็นทีม

1. ขำดบุคลำกรที่มีควำมชำนำญ
เฉพำะด้ำน
2. ขำดกำรวำงแผนด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกรในระรยำว
3. จำนวนบุคลำกรทีป่ ฏิบัติงำน
ไม่สอดคล้องกับภำระงำนที่
เพิ่มขึ้นตำมที่มหำวิทยำลัย
มอบหมำย
4. ไม่มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน
5. กรณีโครงกำรอนุมัติกระชั้นชิด
ไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทนั
6. ยังขำดควำมพร้อมของ
ฐำนข้อมูลย้อนหลัง
7. ขำดกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
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ตารางที่ 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง (ต่อ)
ปัจจัยภายใน
ด้ำนงบประมำณ (Money)

จุดแข็ง

จุดอ่อน

7. มีกำรบริหำรงบประมำณตำม
แผนงำนประจำปีได้อย่ำง
เพียงพอ
8. มีกำรกำหนดดูแลงบประมำณ

8. ควำมไม่คล่องตัวในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยให้ถูกหมวดกำรเงินเพื่อ
ลดควำมเสีย่ งในกำรบริหำรงำน
งบประมำณ

ด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

งบประมำณเนื่องจำกระเบียบ
กำรเงินยังไม่ชัดเจน
9. ระเบียบกำรเบิกจ่ำยยังไม่มีกำร
ปรับปรุงทำให้ยังต้องใช้ระเบียบเดิม
มีผลทำให้กำรบริหำรค่ำตอบแทน
วิทยำกรน้อยเกินกว่ำอัตรำใน
ปัจจุบัน
10. ขั้นตอนในกำรเบิกงบประมำณ
มี ค วำมล่ ำ ช้ ำ เนื่ อ งจำกต้ อ งผ่ ำ น
หลำยขั้นตอน

11.อุ ปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย
12. ทำเลที่ตงั้ อำคำรและ
บรรยำยกำศไม่เหมำะสมกำร
บริกำรทำงวิชำกำร และกำร
ติดต่อประสำนงำนไม่สะดวกทั้ง
ภำยในและภำยนอก
9. บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
ชำนำญในงำนบริกำรวิชำกำร
10. บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ทำงำนและแสดงควำมคิดเห็น
11. มีระบบกำรฝึกอบรมที่ได้
มำตรฐำน ISO 9001
12. หน่วยงำนเป็นที่ยอมรับด้ำน
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
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ตารางที่ 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง (ต่อ)
ปัจจัยภำยนอก

โอกำส

ข้อจำกัด

สังคมทั้งภำยในภำยนอก
มหำวิทยำลัย
13. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่ดี
กับหน่วยงำนภำยนอก
14. กำรออกแบบหลักสูตรมี
ควำมหลำกหลำยตำมสถำน
กำรณืในปัจจุบัน
นโยบำยของมหำวิทยำลัย

1. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ได้รับกำรสนับสนุนให้ดำเนิน
ภำรกิจเช่นเดียวกัน
2. ระบบและระเบียบกำรบริหำร
ด้ำนกำรเงินของมหำวิทยำลัยไม่
เอื้อต่อกำรจัดฝึกอบรม
3. ควำมชัดเจนของนโยบำยด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำรสังคม

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ที่สูงขึ้น ทำให้มีโอกำสให้บริกำร
ผ่ำนสื่อ ICT มำกขึ้น

ผู้รับบริกำร

2. ประชำชนยังมีควำมต้องกำร
ในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ศักยภำพอีกมำก
3. มหำวิทยำลัยมีควำมพร้อม
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลและ
อุปกรณ์ในกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของสำนัก

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย

4. กำรลงทุนทำงด้ำนกำร
พัฒนำสื่อ ICT ต้องใช้
งบประมำณสูง

5. ไม่สำมำรถนำทรัพยำกรด้ำน
บุคคลและสิ่งของของ
มหำวิทยำลัยมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดในกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรได้
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ตารางที่ 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง (ต่อ)
ปัจจัยภำยนอก

โอกำส

หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 4. มหำวิทยำลัยในฐำนะที่เป็น
สถำบันกำรศึกษำของรัฐที่ได้รบั
ควำมเชื่อถือจำกสังคม

ข้อจำกัด
6. มีคู่แข่งขันในกำรให้บริกำร
จัดฝึกอบรม

ตอนที่ 4.2 การบริหารโครงการจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training ของ
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
4.2.1 การหาความต้องการในการฝึกอบรมหน่วยงาน
กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมขององค์กร เกิดขึ้นมำ
จำกหลำยสำเหตุ ดังนี้
ก) ผลผลิต หรือผลงำนตกต่ำกว่ำที่น่ำจะทำได้ สำเหตุที่เกิดต้องไม่เกี่ยวกับ
เครื่องจักรหมดสมรรถภำพ แต่ผลผลิตตกต่ำเนื่องจำกกำรกระทำของผู้ปฏิบัติงำนที่ขำดควำมรู้ควำม
ชำนำญหรือหมดกำลังใจ
ข) ควำมต้องกำรขององค์กร ในกำรทำงำนในระดับที่ได้ผลที่สุด โดยกำรคำดหมำย
และนโยบำยที่จะขยำยงำน แนวโน้มกำรเติบโตขององค์กร ซึ่งต้องใช้กำรฝึกอบรมมำช่วยเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถผู้ปฏิบัติงำน เช่น กำรนำเอำคอมพิวเตอร์มำใช้ในองค์กร ผู้ปฏิบัติงำนอำจขำดควำมถนัด
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงต้องเสริมสร้ำงควำมพร้อมให้พนักงำนโดยกำรฝึกอบรม
ค) ควำมกระตือรือร้นของผู้ปฏิบัติงำนบำงคนต้องกำรควำมก้ำวหน้ำ คือ ควำม
ต้องกำรที่จะมีควำมสำมำรถทำงำนได้ดี และต้องกำรจะทำงำนที่ดี ถ้ำองค์กรมองเห็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงำน
ต้องกำรพัฒนำตัวเขำ และเปิดโอกำสให้พนักงำนแสดงควำมสำมำรถ
กำรใช้วิธีกำรสำรวจควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมมีหลำยวิธี เช่น กำรออกแบบ
สอบถำมเพื่อส่งไปสำรวจควำมต้องกำรขององค์กรถึงหัวข้อที่ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรม เพื่อนำมำสรุป
รำยละเอียดควำมต้องกำรของหน่วยงำนและควำมจำเป็นที่จะต้องจัดกำรฝึกอบรม เพื่อกำหนดหัวข้อ
ที่จะจัดฝึกอบรมให้แก่ บุ คลำกรของหน่ว ยงำนนั้น เพื่อจะได้จำแนกควำมต้องกำรได้อย่ำงชัด เจน
ครอบคลุม และตรงกับลักษณะของหน่วยงำน จึงมีวิธีกำรสำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม ดังนี้
1) กำรส ำรวจควำมต้ อ งกำรในกำรฝึ ก อบรมในระดั บ องค์ ก ร (Organizational
Analysis) มีประเด็นพิจำรณำ เช่น (ดูเพิ่มเติม ภำคผนวก ก)
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- สภำพแวดล้อม และสภำวกำรณ์ต่ำง ในองค์กร
- แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ
- เป้ำหมำย ทิศทำงและนโยบำยของรัฐบำล ของกระทรวงและของหน่วยงำน
- ผลผลิต/ผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวมขององค์กร
- พฤติกรรมกำรทำงำน เช่น กำรขำดงำนบ่อยๆ ของบุคคลต่ำงๆ ในองค์กร
- อุบัติเหตุต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
- กำรสูญเสียและกำรสูญเปล่ำในด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร
- กำรร้องเรียนต่ำงๆ จำกลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร
2) กำรสำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมระดับภำระหน้ำที่งำน (Task Analysis)
โดยพิจำรณำว่ำหน่วยงำนมีกำรแบ่งหน้ำที่งำน (Functional) แบบใด ชัดเจนตำมควำมเหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถ ควำมรู้ และตำมวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนหรือไม่ บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนหรื อไม่ เพื่อนำมำวำงแผนให้ องค์กรสำมำรถบริหำรจัดกำร ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น ภำระงำนด้ำนกำรตลำด ฝ่ำยกำรตลำด หัวข้อในกำรฝึกอบรมเป็นเรื่องวิธีกำรขำย
กำรบริกำรเกินควำมคำดหมำย ส่วนฝ่ำยบัญชีต้องจัดกำร ฝึกอบรมเรื่องมำตรฐำนกำรบัญชี กำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรบั ญ ชี และฝ่ ำ ยบริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ จั ด ฝึ ก อบรมเรื่ อ งทุ น มนุ ษ ย์ กำรสร้ ำ ง
Competency ในกำรทำงำน เป็นต้น
3) กำรสำรวจควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมระดับบุคคล (Person Analysis) เป็นกำร
พิจำรณำรำยบุคคลว่ำพนักงำนแต่ละคน เช่น
- คุณสมบัติด้ำนต่ำงๆ ของบุคคล
- ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
- ผลกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน
- ผลกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรในอนำคต
สรุปกำรหำควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม โดยกำรสำรวจข้อมูลทั้ง 3 แบบ เครื่องมือกำร
สำรวจคือแบบสอบถำมข้อมูล เพื่อเป็นกำรค้นหำปัญหำที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนหรือองค์กรว่ำ มีปัญหำ
เรื่องใดบ้ำงที่จะสำมำรถแก้ไขให้หมดไปหรืออำจทำให้ทุเลำลงได้ด้วยกำรฝึกอบรม โดยรวมไปถึงกำร
พยำยำมหำข้อมูลด้วยว่ำ กลุ่มบุคลำกรเป้ำหมำยที่จะต้องเข้ำรับกำรอบรมเป็นกลุ่มใด ตำแหน่งงำน
อะไร มี จ ำนวนมำกน้ อ ยเท่ ำ ใด มี ภ ำรกิ จ ใดบ้ ำ งที่ ค วรจะต้ อ งแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยกำรฝึ ก อบรม
พฤติกรรม ประเภทใดบ้ำงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ
(Attitude) หรือประสบกำรณ์ (Experience) เพือ่ ค้นหำวิธีกำรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หำควำมจำเป็นใน
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กำรฝึ กอบรมมีห ลำยวิธี เช่น กำรส ำรวจ กำรสั งเกตกำรณ์ กำรทดสอบ และกำรประชุม เป็นต้น
แหล่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำน ผู้ปฎิบัติงำน ฝ่ำยงำนพัฒนำบุคลำกร
(HR ประจ ำหน่ ว ยงำน) หรื อ ฝ่ ำ ยบุ ค คลของหน่ ว ยงำนนั้ นๆ ในคู่ มื อ นี้ จ ะขอยกตั ว อย่ ำงส ำหรับ
แบบสอบถำมข้อมูลหน่วยงำนในกำรหำควำมต้องกำรในหลักสูตรสำหรับจัดฝึกอบรมให้หน่ว ยงำน
(In-house Training) ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง โดยจะแยกเป็นข้อคำถำมในแต่ละข้อ ซึ่งกำรสร้ำง
แบบสอบถำมใช้หลักกำรวิเครำะห์หำควำมต้องกำรและควำมจำเป็น 3 ระดับ คือพิจำรณำระดับ
องค์กรระดับภำระหน้ำที่ ระดับบุคคล และมีรำยละเอียดในข้อมูลจำเพำะในกำรหำควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนดังตัวอย่ำงข้อมูลจำเพำะประกอบกำรจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม
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ตัวอย่างข้อมูลจาเพาะประกอบการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม
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4.2.2 การสร้างหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In-house Training)
ของ สานักการศึกษาต่อเนื่อง
เมื่อได้ผลจำกกำรสำรวจมำแล้ว จะเห็นว่ำมีปัญหำใดบ้ำงที่จะสำมำรถแก้ไขได้ด้วย
กำรฝึกอบรม กลุ่มเป้ำหมำย เป็นใคร และพฤติกรรมกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงเป็นด้ำนใด
นั้น มำวิเครำะห์เพื่อกำหนดเป็นหลักสูตรโดยอำจประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมวดวิชำ
หัวข้อวิชำ ของแต่ละหัวข้อวิชำ เนื้อหำสำระหรือแนวกำรอบรม เทคนิคหรือวิธีกำรอบรม ระยะเวลำ
กำรเรียงลำดับหัวข้อวิชำที่ควรจะเป็นตลอดจนกำรกำหนดลักษณะของวิทยำกรผู้ดำเนินกำรฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อจะทำให้ผู้เข้ำอบรมได้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีขั้นตอน และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจน
ทำให้ สิ่ งที่เป็ น ปั ญหำได้ รั บ กำรแก้ ไ ขลุ ล่ ว งไปได้ หรืออำจทำให้ ผู้ เข้ ำรั บ กำรมอบหมำยได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ เมื่อได้ข้อมูลรำยละเอียดในกำรจัดฝึ กอบรมของหน่ วยงำน ให้นำข้อมูลดังกล่ ำวมำ
วิเครำะห์เพื่อสร้ำงหลักสูตรเบื้องต้น ซึ่งรำยละเอียดในกำรสร้ำงหลักสูตร (Training curriculum) มี
ดังนี้
1) ชื่อหน่วยงำน
องค์กรที่รับผิดชอบโครงกำร คือ หน่วยงำนซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงกำร หำกมี
ปัญหำ หรือมีกำรติดต่อจำกบุคคล/องค์กรภำยนอก สำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้
2) ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร เป็นสิ่งสำคัญในกำรเขียนหลักสูตร ชื่อหลักสูตรจะเป็นตัวบอกให้เรำได้
ทรำบว่ำจะทำหลักสูตรประเภทไหน สำมำรถจูงใจผู้ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรได้อย่ำงมำก กำรกำหนดชื่อ
หลักสูตรจะต้องเหมำะสม ชัดเจน กะทัดรัด ชื่อของหลักสูตรควรสื่อควำมหมำยให้ทรำบถึงว่ำ เป็นกำร
ฝึกอบรมอะไร หรือฝึกอบรมใคร` เช่น หลักสูตรกำรโปรแกรม SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลสถิติ, หลักสูตรกำรเขียนตำรำระดับอุดมศึกษำที่มีคุณภำพ
3) หลักกำรและเหตุผล
กำรเขียนเพื่อชี้แจงถึงเหตุผลควำมจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงกำรขึ้น ควรเขียนโดยทำให้
ผู้อ่ำนมองเห็นข้อดีและข้อเสียในกำรทำหรือไม่ทำโครงกำรนั้น อำจอ้ำงนโยบำยขององค์กร ข้อกำหนด
มำตรฐำนกำรทำงำน กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน เพื่อทำให้เหตุผลมีน้ำหนักมำกขึ้น กำร
เขียนในหัวข้อนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดกำรพิจำรณำอนุมัติ กำรจัดฝึกอบรม หรือไม่ก็ได้ จึง
ควรพิถีพิถันด้วยกำรเรียบเรียงภำษำที่สื่อสำรให้เข้ำใจอย่ำงง่ำย ๆ และมีควำมชัดเจน
4) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ต้องกำรบรรลุจำกกำรฝึกอบรม ซึ่งจะกำหนดจำกสภำพ
ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน โดยควรมีลักษณะตรงกับควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม พฤติกรรมที่
ต้องกำรเปลี่ยนแปลง หรือระบุถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และทัศนคติ ที่ต้องกำรพัฒนำ
5) หัวข้อวิชำในกำรฝึกอบรม
พร้อมกำหนดจำนวนชั่วโมงในแต่ละวิชำ โดยดูจำกควำมสำคัญของหัวข้อวิชำ ส่วนใหญ่
จะกำหนดจำนวน 3 ชั่วโมง ต่อ 1 หัวข้อวิชำ และมีคำอธิบำยหัวข้อวิชำโดยสังเขป ซึ่งเป็นกำรบอก
ขอบเขตเนื้อหำโครงร่ำงของเรื่องที่จะอบรม เพื่อให้เป็นที่เข้ำใจตรงกันของทุกฝ่ำย และช่วยให้วิทยำกร
บรรยำยได้ตรงประเด็นไม่ซ้ำซ้อนกัน (ดูเพิ่มเติม ภำคผนวก ค)
6) วิธีดำเนินกำรฝึกอบรม
คือวิธีกำรปฏิบัติงำนที่จะช่วยให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ อำจเป็นกำรกำหนดแผนหรือ
กิจกรรมที่ ต้องทำให้ชัดเจนเรียงตำมลำดับก่อนหลัง โดยเริ่มตั้งแต่เสนอโครงกำรไปจนถึงขั้นตอน
สุดท้ำยของโครงกำรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง วิธีกำรฝึกอบรม
ขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือวิชำที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม ควรกำหนดวิธี
ฝึ ก อบรมไว้ ว่ ำ จะใช้วิ ธีใ ดบ้ ำ ง เช่ น กำรบรรยำย กำรประชุ ม กลุ่ ม อภิ ปรำย กำรฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยใช้
กรณีศึกษำ กำรใช้เกมส์หรือกรณีศึกษำ และกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เป็นต้น
7) ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม กำรกำหนดระยะเวลำในกำรจัดฝึกอบรมสำมำรถจัดได้ตำม
ควำมสะดวกของผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมและหน่ ว ยงำนที่ข อรั บ บริก ำร ซึ่ ง ควรก ำหนดเป็นชั่ว โมง
นอกจำกนั้นจะต้องคำนึงถึงเวลำที่ผู้บริหำร และวิทยำกร สำมำรถไปร่วมกิจกรรมกำรฝึกอบรมได้
สะดวก เวลำในกำรจัดฝึกอบรมส่วนใหญ่จะจัดในเวลำทำกำรคือเวลำ 09.00 - 16.00 น. กำรกำหนด
ระยะเวลำขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
7.1) ระดับควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมมีมำกน้อยเพียงใด หำกมีควำมจำเป็นมำก
ต้องใช้เวลำนำน
7.2) ระดับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้บริหำรระดับสูงจะใช้เวลำน้อยกว่ำระดับ
ปฏิบัติกำร
7.3) หลักสูตรกำรฝึกอบรม ถ้ำมีรำยวิชำมำกจะต้องใช้เวลำมำกตำมไปด้วย
7.4) วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม ถ้ำต้องกำรเพิ่มควำมรู้อำจใช้เวลำไม่นำนนัก แต่
ถ้ำต้องกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เข้ำรับกำรอบรมหรือเพิ่มทักษะมำกๆ อำจใช้เวลำนำน
8) สถำนที่ดำเนินกำร
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คือสถำนที่ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร ควรระบุให้ชัดเจนและเจำะจงจะได้ทรำบ
ว่ ำ มี ก ำรปฏิ บั ติง ำน ณ ที่ ใ ด สถำนที่ อ ำจจะขึ้ น อยู่ กั บจ ำนวนผู้ เ ข้ ำ อบรม และควำมต้ อ งกำรของ
หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงจัดอบรม ในกำรเดินทำงสะดวก
9) งบประมำณ
เป็ น หั ว ใจส ำคั ญ ในกำรขั บ เคลื่ อ นในกำรด ำเนิ น กำรโครงกำร ผู้ เ ขี ย นควรประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรดำเนินโครงกำรด้วยตัวเลขงบประมำณที่สมเหตุสมผล ระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่
เกิดขึ้นจำกกำรจัดหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น ค่ำตอบแทน ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม สถำนที่ ค่ำวัสดุ เป็นต้น
10) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เป็นกำรคำดคะเนผลกำรดำเนินโครงกำรล่วงหน้ำ สำมำรถนำไปใช้ตรวจสอบควำม
ส ำเร็ จ ของโครงกำรภำยหลั ง จำกโครงกำรเสร็ จ สิ้ น ได้ ควรเขี ย นระบุ เ ป็ น ข้ อ ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์เป็นรำยข้อ (ผลที่คำดว่ำจะได้รับอำจมีจำนวนข้อมำกกว่ำวัตถุประสงค์ได้)
11) หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ให้ระบุชื่อหน่วยงำนซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงกำรให้ชัดเจน หำกมีปัญหำหรือมีกำร
ติดต่อจำกบุคคล/องค์กรภำยนอกสำมำรถติดตำมและตรวจสอบได้
12) กำรรับรองผลกำรฝึกอบรม ให้กำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลำในกำรฝึกอบรมว่ำผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติอย่ำงไรจึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรหรือ หนังสือรับรอง เช่น ต้องเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำฝึกอบรมทั้งหมด
สรุปแนวปฏิบัติในกำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม
จำกขั้นตอนกำรปฏิบัติที่กล่ำวมำทั้งหมด จะเห็นได้ว่ำกำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม
In-houseTraining เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ ถึง 10 ขั้นตอน คือ
(1) กำรทบทวนควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม
(2) ระบุภำรกิจที่เป็นปัญหำหรือต้องกำรพัฒนำ
(3) กำรกำหนดวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม
(4) กำรจัดระดับควำมสำคัญของภำรกิจที่เป็นปัญหำ
(5) กำรกำหนดหัวข้อวิชำ
(6) กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชำ
(7) กำรกำหนดแนวกำรอบรม
(8) กำรกำหนดเทคนิคกำรฝึกอบรม
(9) กำรกำหนดระยะเวลำของหัวข้อวิชำและหลักสูตร
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(10) กำรเรียงลำดับหัวข้อวิชำ
หำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดโครงกำรฝึกอบรมสำมำรถสร้ำงหลักสูตร In-house Training
ได้ตำมกระบวนกำร และขั้น ตอนที่ระบุมำแล้ ว ทั้งหมด จะทำให้ ได้ห ลั กสู ตรฝึ กอบรมที่มีคุณภำพ
สำมำรถก่อให้เกิดประสิทธิผล ในกำรฝึกอบรมได้อย่ำงแน่นอน แต่อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติอำจมี
ข้อจำกัดที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกระบวนกำร และขั้นตอนดังกล่ำวได้ทั้งหมด ข้อจำกัด
ที่สำคัญคือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรสร้ำงหลักสูตรยังขำดควำมรอบรู้ท ำงวิชำกำรเกี่ยวกับ
หลักสูตรฝึกอบรมนั้ นๆ อย่ำงเพียงพอ ทำให้ไม่สำมำรถกำหนดวิชำซึ่งตรงกับควำมจำเป็นในกำร
ฝึกอบรมได้ จึงต้องแสวงหำควำมช่วยเหลือจำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพื่อขอรับ
กำรให้คำปรึกษำ นอกจำกนั้น ข้อจำกัดอื่นๆ อำจได้แก่ ข้อจำกัดในเรื่องของเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงหลักสูตร ทั้งในกำรรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และในกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
ที่ ไ ด้ ต ำมขั้ น ตอนของกระบวนกำรสร้ ำ งหลั ก สู ต ร ส่ ว นข้ อ จ ำกั ด อื่ น ๆ ที่ อ ำจมี ไ ด้ ทั้ ง ในด้ ำ นเงิ น
งบประมำณในกำรฝึ กอบรม กำรขำดแคลนวิทยำกรที่มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตลอดจนจำนวน
ระยะเวลำ ที่กลุ่มบุคลำกรเป้ำหมำยจะสำมำรถมำเข้ำรับกำร ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมแต่เพียง
อย่ ำงเดีย วทั้งหมด ในกำรกำหนดหั ว ข้อวิช ำในหลั กสู ตรเพื่อให้ ส อดคล้ องกับควำมจำเป็นในกำร
ฝึกอบรมนั้น ในทำงปฏิบัติผู้ออกแบบหลักสูตรอำจใช้วิธีกำรศึกษำจำก ตัวอย่ำงหลักสูตรฝึกอบรมของ
กลุ่มบุคลำกรซึ่งมีลักษณะงำนเทียบเคียงกัน หรือมีควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมกำรสร้ำงหลักสูตร
อำจจะคล้ำยคลึงกันได้ แต่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสร้ำงหลักสูตรก็จะต้องระมัดระวัง หำกจะนำหัวข้อ
วิชำที่มีควำมเหมือนกันกับ หลักสูตรตัวอย่ำงมำใช้ จะต้องคำนึงอยู่เสมอถึงข้อแตกต่ำงของกลุ่มผู้เข้ำ
อบรม และควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมที่แตกต่ำงกัน หลักสูตรฝึกอบรมที่นำมำใช้เป็นตัวอย่ำงควรจะ
ช่วยได้ดีในแง่ของกำรเปรียบเทียบและขยำยควำมคิดของผู้สร้ำงหลักสูตรให้กว้ำงขวำงขึ้น ทำงที่ดีที่สุด
ในทำงปฏิบัติในกำรสร้ำงหลักสู ตรซึ่งผู้สร้ำงอำจไม่มีควำมรู้กว้ำงขวำงเพียงพอ คือ กำรรับฟังควำม
คิดเห็น ของผู้บริหำร และนักวิชำกำรในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำของหลักสูตรฝึกอบรม อำจโดย
กำรขอควำมคิดเห็นเป็นรำยบุคคล หรือจำกกำรจัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
กำรกำหนดหลักสูตรและหัวข้อวิชำตำมควำมจำเป็นในกำร ฝึกอบรมได้
4.2.3 การกาหนดโครงการฝึกอบรม คือ กำรวำงแผนกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
ขั้นตอนกำรประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ำยเรื่องแก้ไขข้อมูลรำยละเอียดในหลักสูตร / ต่อรอง
งบประมำณ ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถนัดสถำนที่ประชุมตำมที่ทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกัน ซึ่งในกำรประชุม
แต่ละครั้งควรเชิญผู้มีอำนำจในกำรตัดสินใจในกำรจัดฝึกอบรมของทั้งสองฝ่ำยมำด้วยเสมอ สำหรับ
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ผู้ที่ต้องมำประชุมคือ 1) ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง หรือ
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ผู้อำนวยกำรหลักสูตร 2) หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ข้อควรระวังในกำรดำเนินกำรในขั้นตอนนี้
คือ กำรติดต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ขอรับบริกำรอำจมีมำกครั้ง และอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำ
ในกำรนัดหมำย เนื่องจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวเกี่ยวพันกับผู้บริหำรของทั้งสองฝ่ำย ผู้ปฏิบัติจึงควร
ใช้ ค วำมละเอี ย ด รอบคอบและควำมอดทนในกำรฏิ บั ติ ง ำน หน่ ว ยงำนที่ ข อรั บ บริ ก ำรจะเสนอ
หลักสูตร TOR ตำมระเบียบของหน่วยงำน มำยังสำนัก เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรจัดฝึกอบรมตำม
ควำมต้องกำร ภำยหลังจำกได้ข้อสรุปจำกกำรประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่ำย ผู้ฏิบัติงำนนำ TOR ของ
หน่วยงำนที่ขอรับบริกำรเสนอมำ พิจำรณำโดยควำมละเอียด รอบคอบ เพื่อนำข้อมูลดังกล่ำวมำสร้ำง
ข้อเสนอหลั กสู ตรของส ำนั กซึ่งสอดคล้ องกับ TOR ของหน่วยงำนที่ขอรับบริกำร และนำเสนอต่ อ
ผู้อำนวยกำรสำนักเพื่อพิจำณำ ก่อนเสนอต่อหน่วยงำนที่ขอบริกำรต่อไป
ข้อเสนอหลักสูตรมีส่วนประกอบ ดังนี้ (ดูเพิ่มเติม ภำคผนวก -)
1) ชื่อโครงกำร
2) คณะผู้ดำเนินงำน
3) หลักกำรและเหตุผล
4) วัตถุประสงค์
5) เป้ำหมำย
6) ขอบเขตกำรดำเนินงำน
7) แนวคิดและวิธีดำเนินงำน
8) แผนกำรดำเนินงำน
9) กลุ่มเป้ำหมำย
10) ระยะเวลำดำเนินงำน
11) กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่อบรม
12) แนวทำงกำรควบคุมคุณภำพงำน ประกอบด้วย
- กำรรับรองผลกำรฝึกอบรม
- ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
- วิทยำกรในหลักสูตร
- กำรส่งมอบงำน
- ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กำรวำงแผนกำรดำเนินกำรจัดอบรม / จัดทำตำรำงกำรดำเนินงำนกำรบริหำรโครงกำรระยะ
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ระหว่ำงดำเนินกำรฝึกอบรม หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ทำหน้ำที่ในกำรจัดทำปฏิทินกำรดำเนินกำรเพื่อเป็นกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนจัด
ฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบ ให้กำหนดระยะเวลำในกำรทำงำนแต่ละขั้นตอนของกำรดำเนินงำนอำจ
กำหนดเป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือนแล้วแต่ควำมเหมำะสม โดยใช้แผนผังกำรดำเนินกำรโครงกำร
เพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบโครงกำรฝึกอบรม และเพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรให้บริกำรฝึกอบรม
แก่หน่วยงำนที่ขอรับบริกำรด้วย ส่วนประกอบของปฏิทินกำรดำเนินกำร ควรบรรจุรำยละเอียด และ
กรอบเวลำในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ไว้อย่ำงครบถ้วน อำจแบ่งเป็นช่วงเวลำ ดังนี้
1) ก่อนกำรฝึกอบรม
2) ระหว่ำงกำรฝึกอบรม
3) หลังกำรฝึกอบรม
4.2.4 การบริหารโครงการฝึกอบรม
สำหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญของกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม เพรำะกำร
ดำเนินกำรฝึอบรมที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรนั้น นอกจำกมำจำก
วิ ท ยำกรที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ เ หมำะสมแล้ ว ยั ง จ ำเป็ น ต้ อ งอำศั ย
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรฝึกอบรม ซึ่งเข้ำ ใจหลักกำรบริหำรงำนฝึกอบรมพอที่จะสำมำรถวำงแผน
และดำเนินงำนตลอดระยเวลำกำรฝึกอบรม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหำ ส่วนในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ผู้จัดโครงกำรฝึกอบรมจะต้องมีบทบำทหลักที่จะช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับวิทยำกรใน
กำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ข้ ำ อบรม ทั้ ง ในด้ ำ นสถำนที่ โสตทั ศ นู ป กรณ์ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ยำนพำหนะ กำรเงิน ยังต้องดำเนินงำนทำหน้ำที่ควบคุมให้กำรฝึกอบรมดำเนิตำมกำหนดกำร จัดให้
มีกิจกรรมละลำยพฤติกรรมและกิจกรรมต่ำงๆ ในระหว่ำงผู้เข้ำอบรม อันจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศใน
กำรฝึกอบรมให้เอื้ออำนวยต่อกำรเรียนรู้สำหรับผู้เข้ำอบรมได้เป็นอย่ำงดี
กำรบริหำรงำนฝึกอบรมของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่องตำมนโยบำย จุดประสงค์ และรูปแบบ
ดังได้กล่ำวมำแล้วนั้น บุคลำกรในฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรมต้องเข้ำใจนโยบำยกำรฝึกอบรมและรู้ถึง
กระบวนกำรขั้น ตอนกำรจั ดฝึ กอบรม ตั้ งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้ นกำรฝึ กอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ ส ำมำรถ
วำงแผน เตรียมกำรบริหำรกำรจัดกำร และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เพื่อให้กำรจัดฝึกอบรมดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย รำบรื่น มีประสิทธิภำพดังที่ได้กำหนด ไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรม และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรก่อนกำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรม
กำรเตรียมกำรในขั้นตอนนี้ มี
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ควำมสำคัญมำกเนื่องจำกเป็นระยะที่ต้องวำงแผนให้รอบคอบ จงจะสำมำรถป้องกันปัญหำต่ำงๆ ที่จะ
เกิดขึ้นระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรมได้ บุคลำกรในฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรมควรเตรียมงำนทั้ง 3 ส่วน คือ
งำนด้ำนวิชำกำร งำนด้ำนบริหำร งำนด้ำนบริกำร ซึ่งมีขอบเขตงำนดังต่อไปนี้
- กำรจัดทำแผนกำรฝึกอบรม
- กำรจัดบุคลำกรปฏิบัติงำนฝึกอบรม
- กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
- กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม
- กำรจัดเตรียมงบประมำณ
- กำรจัดเตรียมสถำนที่/อุปกรณ์
- กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- กำรประชุมบุคลำกร
- กำรติดต่อวิทยำกร
- กำรจัดเตรียมกระเป๋ำเอกสำร / วัสดุสำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- กำรจัดเตรียมป้ำยเวที ป้ำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม
- กำรเตรียมคำกล่ำว เปิด – ปิด
- กำรเตรียมกำรทั่วไปวันเปิดกำรอบรม
ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม
กิ จ กรรมที่ ต้ อ งด ำเนิ น ระหว่ ำ งกำรฝึ ก อบรมเป็ น สิ่ ง ที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ฏิ บั ติ ใ นช่ ว งวัน
ฝึกอบรมตำมที่ได้กำหนดในแต่ละหลักสูตร ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรมโดยเลขำนุกำรโครงกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำรโครงกำรมีงำนที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนต่ำงๆ ดังนี้
- สำรวจควำมพร้อมของห้องประชุม เครื่องเสียง
- กำรลงทะเบียน
- กำรต้อนรับ ผู้เกี่ยวข้องที่มำร่วมงำนในกำรฝึกอบรม/ ผู้เข้ำรับกำรอบรม
- กำรจัดพิธีเปิดกำรฝึกอบรม
- กำรต้อนรับและดูแลวิทยำกรฝึกอบรม
- กำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรมตำมกำหนดกำร
- กำรดูแลจัดอำหำร เครื่องดื่ม
- กำรจัดเอกสำร และวัสดุอุปกรณ์
- กำรดูแลควำมเรียบร้อยในห้องฝึกอบรม
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- กำรเตรียมเอกสำรและจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร
- กำรพำผู้เข้ำรับกำรอบรมไปศึกษำดูงำน (กรณีหลักสูตรมีกำรศึกษำดูงำน)
- กำรแจกและรวบรวมแบบประเมินผล
- กำรเตรียมวุฒิบัตรและกำรมอบวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง
- กำรจัดทำและเตรียมแจกทำเนียบรุ่น
- พิธีปิดกำรอบรม เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรมตำมระยะเวลำกำรจัดฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 กำรดำเนินกำรหลังกำรจัดฝึกอบรม
กำรด ำเนิ น งำนในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น ช่ ว งเวลำตั้ ง แต่ ก ำรจั ด ฝึ ก อบรมเสร็ จ สิ้ น แล้ ว
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงงำนมีหน้ำที่จัดกำรเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
- จัดทำสรุปรำยงำนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรส่งงำนกำรเงิน
สำนัก
- จัดทำหลักฐำนกำรสัญญำชดใช้เงินยืมส่งกองคลัง
- จัดส่งเอกสำร รูปถ่ำย แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม
- จัดทำหนังสือขอบคุณวิทยำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมเอกสำรใบประเมิ นผลกำรฝึ ก อบรมส่ ง ฝ่ ำยวิเ ครำะห์ โ ครงกำรและ
โครงกำรฝึกอบรมเพื่อจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม
- รำยงำนปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกำรฝึกอบรมครั้งที่ผ่ำนให้ผู้บังคับบัญชำเพื่อ
รับทรำบ
ลักษณะงำนบริหำรโครงกำรฝึกอบรมมี 3 ขั้นตอนสำคัญคือ
ขั้นตอนที่ 1 กำรดำเนินกำรก่อนกำรจัดฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 กำรดำเนินหลังกำรจัดฝึกอบรม
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ขั้นตอนกำรฝึกอบรมควรมีรำยละเอียดและจัดลำดับขั้น เพื่อให้
เกิดควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เพื่อให้ผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
ฝึกอบรม สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นระบบ
1) วิทยากรในการฝึกอบรม
วิ ท ยำกรคื อ ผู้ ถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ทั ก ษะ ควำมสำมำรถ และทั ศ คติ ที่ เ ป็ น ไปตำม
เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรมให้กับผู้เข้ำอบรม วิทยำกรที่มีประสิทธิภำพนั้นจะขับเคลื่อนทรัพยำกรหรือ
ผู้เข้ำอบรมให้ไปถึงจุดที่สำคัญหรือบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร อันนำไปสู่กำรคืนกำไรให้กับกำรลงทุน
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ในด้ำนฝึกอบรม วิทยำกรมีส่วนสำคัญอย่ำงมำกในกระบวนกำรฝึกอบรม วิทยำกรควรต้องมีควำมรู้ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอบรม สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ออกมำได้อย่ำงชัดเจน ทำให้ผู้เข้ำอบรมมี
ควำมเข้ำใจในเนื้ อหำและหลั ก กำร และไม่เพียงแค่กำรถ่ ำยทอดควำมรู้ที่ มีเท่ ำนั้น วิทยำกรต้อ ง
สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมให้เกิดขึ้นในกำรฝึกอบรม ทำให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมกระตือรือร้นในกำร
เรียนรู้ อำนวยควำมสะดวก ทำให้กำรฝึกอบรมมีควำมรำบรื่น สำมำรถตอบคำถำม ที่ผู้เข้ำอบรมสงสัย
ท้ำให้ ผู้ เข้ำ อบรมสนใจโดยกำรเปิ ดประเด็น ให้ แสดงควำมคิ ดเห็ น หรื อ บำงครั้ งมี ก ำรแลกเปลี่ ย น
ประสบกำรณ์ อีกทั้งต้องมีควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้เครื่องมือหรือวัสดุกำรสอนในกำรฝึกอบรมให้
เกิดประสิทธิภำพ หำกต้องกำรวิทยำกรที่มีประสิทธิภำพข้ำงต้นแล้ว จำเป็นที่ต้องสรรหำวิทยำกรที่มี
ควำมสำมำรถ ดังนี้ วิทยำกรต้องมีควำมสำมำรถในด้ำนควำมรู้ ควำมชำนำญ ประสบกำรณ์ ในด้ำนที่
จะสอน ยิ่งในปัจจุบันที่โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำและมีกำรบูรณำกำรกันของธุรกิจในแง่มุม
ต่ำงๆ วิทยำกรควรมีควำมรู้รอบด้ำนเพื่อให้สำมำรถรู้เท่ำทั นและนำมำถ่ำยทอดได้ มีควำมสำมำรถใน
กำรถ่ำยทอด มีเทคนิคกำรฝึกอบรมแบบผสมผสำน มีควำมเข้ำใจในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคล
หน้ำที่ของวิทยำกร แบ่งตำมระยะเวลำ ได้ ดังนี้
1) หน้ ำที่ของวิทยำกรก่ อนกำรฝึ ก อบรม ประสำนงำนกับหน่ว ยงำนที่เ กี่ ยวข้ อง เช่น
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลหลักสูตรในกำรประสำนงำนขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อม
เขียนแผนกำรดำเนินกำรฝึกอบรมว่ำต้องมีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร มีเทคนิคกำรถ่ำยทอด
อย่ำงไร มีกำรเตรียมสื่อกำรเรียนกำรสอนให้พร้อม ตรวจสอบควำมพร้อม ควำมเหมำะสม
2) หน้ำที่ของวิทยำกรระหว่ำงกำรฝึกอบรม มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ โดยใช้เทคนิค ส่วนตัว
หรื อ จำกกำรเตรี ย มพร้ อ ม เนื้ อ หำ วั ส ดุ ก ำรสอน อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ สื่ อ กำรเรี ย นกำรสอน เป็ น
ศูนย์กลำงในกำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำอบรมแสดงควำมคิดเห็น ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ เป็นผู้ชี้แนะและคอย
สรุปประเด็น อีกทั้งเป็นผู้เสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรอบรมให้น่ำสนใจและดึงดูด มีมนุษยสัมพันธ์ ลด
ช่องว่ำงระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำที่ดี
3) หน้ำที่ของวิทยำกรหลังกำรฝึกอบรม นำข้อมูลกำรประเมินผลกำรสอนมำแก้ไขและ
ปรับปรุง มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น กำรมอบวุฒิบัตร มีกำรติดตำมผลกำร
ฝึกอบรม ว่ำผู้เข้ำอบรมภำยหลังจำกอบรมแล้วมีกำรนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรมำกน้อยเพียงใด
โดยอำจมีกำรแนะนำภำยหลังกำรเข้ำอบรมได้ตำมจำเป็น (สมชำติ กิจยรรยง, 2555,น. 48, 62-67)
วิทยำกรจึงถือเป็นหนึ่งบุคคลที่มีบทบำทสำคัญในกำรประสบผลสำเร็จในกำรดำเนินกำรหลักสูตร
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ฝึกอบรม กำรออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมจึงควรคำนึงถึงในเรื่องกำรสรรหำวิทยำกรเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ในกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ
2) การสรรหาวิทยากรและเชิญวิทยากร
กำรสรรหำวิ ท ยำกรสำมำรถหำได้ ห ลำยวิ ธี เช่ น สอบถำมจำกเพื่ อ นๆในบริ ษั ท อื่ น
สอบถำมจำกสถำบันฝึกอบรม สอบถำมจำกสถำบันกำรศึกษำ ดูจำกแผ่นพับฝึกอบรมที่ส่งเข้ำมำที่
บริ ษัท ดูจ ำกวิทยำกรที่เขีย น หนั งสื อ หรือค้นหำจำกอินเตอร์เน็ต เพรำะวิทยำกรบำงท่ำนไม่ ไ ด้
บรรยำยทั่วๆไป แต่จะรับเฉพำะกำร ฝึกอบรมที่เป็น In-house ดังนั้น เรำจะต้องหำจำกหลำยๆ แหล่ง
ประกอบกับข้อมูลของวิทยำกรแล้ว ให้วิเครำะห์และเปรี ยบเทียบกับ Checklist ที่เรำได้จัดทำไว้ว่ำ
วิทยำกรท่ำน ใดมีคุณสมบัติตรงตำมที่ เรำต้องกำรมำกที่สุด ก่อนที่จะทำกำรคัดเลือก ถ้ำเป็นไปได้
อำจจะมีกำรสอบถำม จำกหน่วยงำนที่วิทยำกรท่ำ นนั้นเคยบรรยำยในหัวข้อเดียวกันมำก่อนว่ำเป็น
อย่ำงไรบ้ำง หรืออำจจะทดลองเข้ ำไปร่วมสัมมนำกับวิทยำกรท่ำนนั้นในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับที่เรำ
ต้องกำร เพื่อเป็นกำรตรวจสอบ อีกครั้งว่ำวิทยำกรท่ำนนั้นดีจริงหรือไม่ กำรคัดเลือกวิทยำกรนอกจำก
จะดูตำมคุณสมบัติที่เรำต้องกำรแล้ว อยำกให้พิจำรณำคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ
1) ควรพิจำรณำกำหนดตัวบุคคลซึ่งเหมำะสมที่จะเชิญเป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรม
สำหรับแต่ละหัวข้อวิชำ โดยพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ซึ่งมีประสบกำรณ์เกี่ยวข้อง จัดลำดับ
รำยชื่อไว้หัวข้อละ 2-3 รำย เพื่อจะได้ดำเนินกำรเชิญตำมลำดับ สำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกวิทยำกร
โดยทั่วไปจะพิจำรณำถึงคุณสมบัติในด้ำน
- ควำมรอบรู้ทำงวิชำกำรและ/หรือประสบกำรณ์ในเรื่องที่ฝึกอบรม
- ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำม อธิบำย ยกตัวอย่ำง ให้เป็นที่เข้ำใจหรือควำมสำมำรถ
ในกำรนำเสนอ หรือดำเนินกำรฝึกอบรม ด้วยเทคนิคฝึกอบรมซึ่งจำเป็นต้องใช้ในกำรฝึกอบรมครั้ง
นั้นๆ
- ควำมเหมำะสมในด้ำนคุณสมบัติส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้วิทยำกรท่ำนนั้นๆ เป็นที่
ยอมรับนับถือของผู้เข้ำฝึกอบรมในหลักสูตรที่เชิญ
2) เมื่อมีรำยชื่อผู้ที่เหมำะสมจะขอเชิญเป็นวิทยำกรแล้ว ควรติดต่อทำบทำมวิทยำกร
เป็นกำรภำยในตำมลำดับ โดยแจ้งให้วิทยำกรทรำบถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรม ซึ่งหั วข้อ
วิชำที่ขอเชิญเป็นวิทยำกร วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชำ ประเด็นหลักที่ผู้จัดประสงค์จะขอให้วิทยำกร
ดำเนินกำรฝึกอบรมให้ครอบคลุมเทคนิคกำรฝึกอบรมที่เสนอแนะ ตลอดจนคุณสมบัติและจำนวนของ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม และวัน-เวลำสำหรับหัวข้อวิชำนั้น
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3) เมื่ อ วิ ท ยำกรตกลงรั บเชิญ ไว้แ ล้ ว จึ ง ส่ ง หนั ง สื อ เชิญ วิท ยำกร และหนั ง สื อ ขอ
อนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัดของวิทยำกร พร้อมทั้งแนบเอกสำรที่วิทยำกรควร
ทรำบ ได้แก่ รำยละเอียดของโครงกำรฝึกอบรม กำหนดกำรฝึกอบรม รำยละเอียดหัวข้อวิชำ รำยงำน
กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ในหัวข้อวิชำที่ขอเชิญ (ในกรณีเป็นวิทยำกรรำยเดิมในรุ่นก่อนหน้ำนั้น)
เป็นต้น
4) เมื่อวิทยำกรได้รับหนังสือเชิญอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ผู้จัดฝึกอบรมควรติดต่อขอ
พบวิทยำกรเพื่อ
- ไปขอรับเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมหัวข้อที่รับเชิญ
- ขอรับทรำบประวัติของวิทยำกรโดยอำจนำแบบฟอร์มประวัติวิทยำไปให้กรอก
หรือขอรับประวัติวิทยำกร ซึ่งวิทยำกรบำงรำยอำจมีอยู่แล้ว
- สอบถำมเกี่ยวกับเทคนิคฝึกอบรมและโสตทัศนูปกรณ์ที่จะใช้
- กำรจัดสถำนที่ฝึกอบรมที่วิทยำกรต้องกำร
- สอบถำมเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ฝึกอบรม และควำมต้องกำรในกำรจัดรถ
รับ-ส่งของวิทยำกร
3) รูปแบบในการฝึกอบรม
ในกำรทำสิ่งใดนอกจำกกำรกำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์แล้ว วิธีกำรและ
เครื่ องมือมีส่ ว นส ำคัญอย่ ำงยิ่ งในกำรท ำให้ ก ำรดำเนินงำนบรรลุ เป้ำหมำยไปได้ วิธีกำรฝึ กอบรม
เปรียบเสมือนพำหนะของกำรเดินทำงที่จะนำพำผู้เข้ำอบรมไปสู่เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรมที่ตั้งไว้
วิธีกำรฝึกอบรม หมำยถึง เครื่องมือ หรือวิธีกำร ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร และถ่ำยทอดควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรม เพื่อ ทำให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ
และสร้ ำงทัศนคติตำมวัตถุป ระสงค์ของกำรฝึกอบรม วิธีกำรที่ใช้ควรมีลั กษณะคือ ก่อให้ เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่พึงประสงค์ นำไปสู่เป้ำหมำยกำรฝึกอบรมที่ตั้งไว้ ช่วย
กระตุ้ น ผู้ เ ข้ ำ อบรมให้ เ กิ ด กำรเรี ย นรู้ แ ละสร้ ำ งบรรยำกำศที่ ไ ม่ น่ ำ เบื่ อ ช่ ว ยท ำให้ ผู้ เ ข้ ำ อบรมได้
แลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ จ ริ ง และได้รู้สึ กถึงควำมสอดคล้ อง เกี่ยวโยงกับตัว ผู้ เข้ำอบรม วิธีกำร
ฝึกอบรมที่แตกต่ำงกันจะมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและบริบทโดยรอบ
เช่น หำกมีข้อมูลเป็นจำนวนมำกและผู้เข้ำอบรมมีจำนวนมำก กำรบรรยำยคือตัวเลือกที่ดีที่สุด เป็น
วิธีกำรที่คุ้มค่ำ แต่หำกกำรฝึกอบรมที่เป็นขั้นตอน ก็จะใช้กำรฝึกอบรมที่เป็นกำรสำธิต หรือให้ผู้เข้ำ
อบรมมีกำรทดลองปฏิบัติ เพื่อจะสำมำรถสะท้อนข้อมูลย้อนกลับถึงกำรฝึกอบรมโดยทันที ก็ต้องใช้วิธี
ที่ให้ทดลองปฏิบัติ เช่น กำรเล่นบทบำทสมมติ สถำนกำรณ์ จำลอง เป็นต้น ซึ่งนอกจำก 3 วิธีใหญ่
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ดังกล่ ำวข้ำงต้น ยั งมีวิธีกำรฝึ กอบรมอีกหลำยวิธีที่จ เพื่อนำไปปรับใช้ในหลำกหลำยรูปแบบตำม
เป้ำหมำยกำรฝึกอบรม เนื้อหำ ผู้เข้ำอบรม ระยะเวลำ เป็นต้น
4) ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม
เทคนิคกำรฝึกอบรมมีควำมสำคัญต่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร
และมีผลไปถึงแรงจูงใจให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เทคนิคต่ำงๆ ที่สำมำรถพิจำรณำ
นำมำใช้ในกำรฝึกอบรมมีมำกมำย เช่น กำรประชุม กำรฝึกงำน กำรแสดงละครสั้น กระบวนกำรกลุ่ม
สัมพันธ์ กำรสอนสำเร็จรูป กำรประชุมโต๊ะกลม กำรทำโครงกำร กำรอภิปรำยแบบปุจฉำวิสัชนำ กำร
สัมภำษณ์ กลุ่มซักถำม กำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม เทคนิคที่นิยมใช้
กันมำกมีดังนี้
(1) การบรรยาย (lecture)
กำรบรรยำยเป็นเทคนิคที่ใช้ในกำรถ่ำยทอดควำมคิดเห็น ควำมรู้ ข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงด้วยกำรพูด อธิบำย หรือเล่ำให้ฟัง เป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยและสำมำรถใช้
ประกอบกับเทคนิคอื่นๆ ได้ แต่มีจุดด้อยที่ลักษณะของกำรบรรยำยจะเป็นระบบสื่อสำรทำงเดียว ยิ่ง
ถ้ำมีเวลำจำกัด โอกำสที่จะให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในกำรซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่บรรยำยจะไม่มี วิทยำกรผู้บรรยำยไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำ เมื่อจบกำรบรรยำยแล้วผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิ่งที่บรรยำยมำกน้อยเพียงใดควำมสำเร็จของกำรบรรยำย
จะขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของวิทยำกรผู้ทำหน้ำที่บรรยำย กล่ำวคือ วิทยำกรบำง
คนสำมำรถบรรยำยเรื่องที่ยำกต่อกำรทำควำมเข้ำใจให้ผู้ฟังเกิดควำมสนใจ เกิดควำมกระจ่ำง เกิดเป็น
รูปธรรม นำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง แต่บำงคนทำไม่ได้
ข้อดีของกำรบรรยำยคือ เป็นเทคนิคที่ง่ำยต่อกำรใช้ ผู้ที่มีประสบกำรณ์จะ
ใช้เวลำในกำรเตรียมตัวน้อยลง เนื้อหำสำระที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะได้รับ มีปริมำณมำกกว่ำเมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรใช้เวลำในกำรอบรมด้วยเทคนิควิธีอื่น สำมำรถให้กำรอบรมแก่คนเป็นจำนวน
มำกๆ ได้ในแต่ละครั้ง สำมำรถเน้นเนื้อสำระได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรอบรม นำไปเป็นเครื่องมือ
ประกอบในกำรฝึกอบรมด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น กำรฝึกปฏิบัติงำนจริงจำเป็นต้องใช้กำรบรรยำยนำก่อน
จนอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรบรรยำยเป็นเทคนิคพื้นฐำนของเทคนิคอื่นๆ
ข้อจากัดของกำรบรรยำยคือ ประสิทธิภำพของกำรบรรยำยขึ้นอยู่กับ
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของวิทยำกร เป็นกำรสื่อสำรทำงเดียว ถ้ำไม่เปิดโอกำสให้มีกำร
ซักถำม จะไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิ่งที่ฟังเพียงใด ช่วง
ควำมสนใจในกำรฟังของบุคคลแต่ละวัย แต่ละระดับ มีขีดจำกัด หำกใช้เวลำในกำรบรรยำยมำก
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เกินไป จะไม่เกิดผลตำมจุดมุ่งหมำยที่กำหนด
ดังนั้น กำรบรรยำยที่มีกำรซักถำม จะเป็นเทคนิคกำรฝึกอบรมที่เหมำะกับ
กำรฝึกอบรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรให้ควำมรู้ ต้องกำรแสดงทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ต้องกำรเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ แต่ไม่เหมำะสำหรับควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ในแนวใหม่
(2) การอภิปราย (discussion)
กำรอภิปรำยคือ กำรที่กลุ่มคนที่มีควำมสนใจในปัญหำหรือเรื่องเดียวกัน ต้องกำร
ที่จะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์และพิจำรณำโดยอำศัยควำม
คิดเห็นร่วมกัน ซึ่งสำมำรถทำได้ 2 ลักษณะคือ
2.1) กำรอภิปรำยแบบคณะ (panel discussion) เป็นกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีควำมรู้และมีประสบกำรณ์มำให้ควำมคิดเห็นหรือทรรศนะในเรื่องเดียวกัน จำนวนผู้อภิปรำยอำจจะ
มีประมำณ 3-5 คน ในกำรอภิปรำยผู้ทรงคุณวุฒิจะอภิปรำยในลักษณะที่สนับสนุน หรือให้เหตุผล
โต้แย้งผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกัน เพื่อให้ควำมคิดกว้ำงไกลออกไป และตอนท้ำยผู้ดำเนินกำรอภิปรำย
(moderator) จะเป็นผู้สรุปควำมคิดเห็นของผู้สรุปควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2) กำรอภิปรำยแบบปำฐกถำ (symposium discussion) เป็นกำรอภิปรำย
ที่เชิญผู้ ทรงคุ ณวุฒิ มำให้ ควำมรู้ ใ นเรื่ องที่ส นใจในแต่ล ะด้ำ น มำร่ว มเป็นองค์ ปำฐก ผู้ เข้ำรับ กำร
ฝึกอบรมจะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมเรื่องและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ข้อดีของกำรอภิปรำยคือ ช่วยเปลี่ยนบรรยำกำศในกำรฟังของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม โดยได้สัมผัสกับแนวและวิธีกำรพูดของผู้อภิปรำยในลักษณะหลำกหลำย โดยเฉพำะกำรพูด
โต้แย้งในกำรอภิปรำยเป็นคณะ กำรอภิปรำยแบบคณะช่วยสร้ำงแนวคิดให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
ทรรศนะที่ต่ำงกัน ทำให้ เกิดควำมควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจเลื อกแนวทำงที่ดีที่สุด ส่ว นกำร
อภิปรำยแบบชุมนุมปำฐกถำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะรับควำมรู้จำกผู้ทรงคุณวุ ฒิเฉพำะทำง ทำให้รู้
จริงและได้ประโยชน์เต็มที่ กำรอภิปรำยทั้งสองแบบสำมำรถใช้ได้กับคนกลุ่มใหญ่
ข้อจากัดของกำรอภิปรำยคือ ผู้ดำเนินกำรอภิปรำยจะต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรอภิปรำย จึงจะสำมำรถควบคุมกำรอภิปรำยให้ดำเนินไปสู่เป้ำหมำย
ภำยในเวลำของกำรอภิปรำยที่กำหนดไว้ กำรพิจำรณำเลือกเชิญผู้อภิปรำยมีควำมสำคัญมำก หำกได้ผู้
มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูง จะทำให้กำรอภิปรำยเกิดผลดีและให้ประโยชน์แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
และถึงแม้จะมีกำรจัดให้ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมจะได้มีส่วนร่วมในช่วงคำบเวลำอภิปรำย (forum
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period) แต่จัดว่ำยังมีส่วนร่วมน้อย บำงครั้งบรรยำกำศก็ไม่ส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดง
ควำมคิดเห็นเท่ำที่ควร
(3) การสาธิต (demonstration)
กำรสำธิตเป็นกำรแสดงให้ผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมได้เห็นกำรปฏิบัติจริง ซึ่งกำร
กระทำหรือปฏิบัติจริงจะมีลักษณะคล้ำยกำรสอนงำน นิยมใช้กับหัวข้อวิชำที่มีกำรปฏิบัติ เช่น กำร
ฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ นำฏศิลป์ และขับร้อง เป็นต้น วิทยำกรจะเป็น
ผู้ทำให้ดูแล้วผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทดลองทำตำม
ข้อดีของกำรสำธิตคือ เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเร็ว และมีควำมน่ำเชื่อถือสูง
ช่วยเพิ่มทักษะของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ดี ไม่เบื่อหน่ำย สำมำรถปฏิบัติได้หลำยครั้ง
ข้อจากัดของกำรสำธิตคือ ต้องใช้เวลำเตรียมกำรมำก เหมำะกับกำรฝึกอบรม
กลุ่มเล็กๆ วิทยำกรต้องมีควำมชำนำญจริงๆ และต้องไม่พลำด
(4) การสอนงาน (coaching)
กำรสอนงำนเป็นกำรแนะนำให้รู้วิธีปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง มักจะเป็นกำรสอนหรือ
อบรมในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน อำจสอนตัวต่อตัวเป็นรำยบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งวิทยำกร
ซึ่งทำหน้ำที่เป็นผู้สอนงำนต้องมีประสบกำรณ์และทักษะในเรื่องที่สอนจริงๆ อำทิ หัวหน้ำงำนสอนกำร
ทำงำนให้แก่พนักงำน เป็นต้น
ข้อดีของกำรสอนงำนคือ เน้นเนื้อหำได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละคน
ข้อจากัดของกำรสอนงำนคือ คุณค่ำของกำรเรียนรู้ขึ้นกับผู้สอนงำนซึ่งส่วน
ใหญ่คือหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติที่ดีในด้ำนกำรสอนและถ่ำยทอดควำมรู้
(5) การระดมสมอง (brainstorming)
กำรระดมสมองเป็นกำรประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 คน เปิดโอกำสให้ทุกคนแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีโดยปรำศจำกข้อจำกัดหรือกฎใดๆ ในหัวข้อใดหัวข้ อหนึ่งหรือปัญหำใดปัญหำ
หนึ่ง โดยไม่คำนึงว่ำจะถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ควำมคิดหรือข้อเสนอทุกอย่ำงจะได้รับกำรบันทึกไว้ แล้ว
มีกำรนำไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเริ่มประชุมต้องมีกำรเลือกประธำนและเลขำนุกำรของกลุ่ม
เสียก่อน ผู้ทำหน้ำที่ประธำนจะกำกับดูแลให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนได้เสนอควำมคิดเห็น ส่วน
เลขำนุกำรทำหน้ำที่จดบันทึก ทุกคนช่วยกันสรุป
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ข้อดีของกำรระดมสมองคือ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีส่วนร่วมโดยตรง ได้
ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ ทำให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และได้ควำมคิดที่หลำกหลำยในเวลำจำกัด
นำไปสู่กำรแก้ปัญหำที่เผชิญอยู่ได้ กำรระดมสมองสำมำรถเร้ำควำมสนใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้
ดี และมีบรรยำกำศที่เป็นกันเอง
ข้อจากัดของกำรระดมสมองคือ ได้ควำมคิดเห็นจำนวนมำก แต่อำจมี
คุณค่ำน้อยต้องจำกัดกลุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ปัญหำที่นำมำ
ระดมสมอง มักกำหนดได้ครั้งละปัญหำเดียว เพื่อให้มีประเด็นหลักในกำรคิดหำข้อสรุปได้โดยควำมคิด
ไม่กระจัดกระจำย
(6) การประชุม/การอภิปรายกลุ่มย่อย (group discussion)
กำรประชุม/กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย เป็นกำรจัดผู้เข้ำรั บกำรฝึกอบรมจำกกลุ่ม
ใหญ่ที่มีคนจำนวนมำก ให้เป็นกลุ่มย่อยที่มีสมำชิกกลุ่มละ 2-6 คน แต่ละกลุ่มจะพิจำรณำประเด็น
ปัญหำ ซึ่งอำจเป็นปัญหำเดียวกันหรือต่ำงกันภำยในช่วงเวลำที่กำหนด มีวิทยำกรประจำกลุ่มทำหน้ำที่
คอยช่วยเหลือ แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธำนและเลขำนุกำรของกลุ่มเพื่อดำเนินกำร เมื่อวิเครำะห์
อภิปรำยปัญหำที่ได้รับมอบหมำยเรียบร้อยแล้ว แต่ละกลุ่มนำควำมคิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่
ข้อดีของกำรประชุม/อภิปรำยกลุ่มย่อยคือ เปิดโอกำสให้ทุกคนแสดงควำม
คิดเห็นและมีบรรยำกำศเป็นกันเอง
ข้อจากัดของกำรประชุม/อภิปรำยกลุ่มย่อยคือ กำรประชุมกลุ่มย่อยที่ให้ทำใน
ห้องเดียวกัน อำจเกิดเสียงรบกวน ทำให้เสียสมำธิ ประธำนที่เลือกได้อำจไม่มีลักษณะผู้นำ ดำเนินกำร
ประชุมไม่ดี ทำให้ผู้ร่วมกำรประชุมขำดกำรแสดงควำมคิดเห็น ทำให้ได้ควำมคิดเห็นไม่มำก และ
ส่วนมำกจะควบคุมเวลำได้ค่อนข้ำงยำก
(7) การประชุม/การอภิปรายกลุ่มใหญ่ (forum discussion)
กำรประชุม/กำรอภิปรำยกลุ่มใหญ่ เป็นเทคนิคที่ใช้กับที่ประชุมขนำดใหญ่ซึ่งมี
จำนวนคนมำก และเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุม/ฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมด้วยกำร
ซักถำมแสดงข้อเท็จจริง ปรึกษำหำรือ หรือแสดงควำมคิดเห็นกับวิทยำกร ซึ่งวิทยำกรจะเป็นผู้พูดให้
ฟังในช่วงแรก จำกนั้นผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจึงสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้
ข้อดีของกำรประชุม/กำรอภิปรำยกลุ่มใหญ่คือ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมี
โอกำสร่วมแสดงควำมคิดเห็น วิเครำะห์ปัญหำ เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องเตรียมตัว
ให้ดียิ่งขึ้น และมีบรรยำกำศที่เป็นกันเอง
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ข้อจากัดของกำรประชุม/กำรอภิปรำยกลุ่มใหญ่คือ เวลำอำจไม่พอถ้ำเป็น
เนื้อหำที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสนใจกันทุกคน จึงต้องกำรพิธีกรและวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดี
ในกำรบริหำรเวลำและดำเนินกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง และตรง
ประเด็น เพรำะผู้ เข้ำรั บ กำรฝึ กอบรมบำงคนอำจไม่ กล้ ำแสดงควำมคิดเห็ น หรือบำงคนพูด นอก
ประเด็น
(8) กรณีศึกษา (case study)
กรณีศึกษำหรือบำงคนเรียกว่ำกำรศึกษำกรณี เป็นเทคนิคกำรฝึกอบรมที่นำเอำ
เรื่องรำวหรือกรณีที่เป็นปัญหำซึ่งเกิดขึ้นจริงๆ มำเสนอในกลุ่มผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม แล้วให้สมำชิกใน
กลุ่มใช้หลักวิชำกำรและประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนมำผสมผสำน เพื่อวิเครำะห์กรณีที่ยกมำ
ให้ โดยมีวิทยำกรที่ปรึกษำคอยให้คำแนะนำและให้แนวทำง เพื่อช่วยให้สมำชิกกลุ่มสำมำรถวิเครำะห์
ปัญหำได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกำรศึกษำจะเริ่มด้วยกำรให้หลักกำรและข้อมูลต่ำงๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำแก้ไขปัญหำ จำกนั้นผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะศึกษำ อภิปรำย และ
ค้นคว้ำตำมหลักวิชำกำร ซึ่งบำงครั้งข้อมูลที่ต้องกำรอำจเป็นข้อมูลที่ สำเร็จรูปอยู่แล้ว แต่บำงครั้ง
จำเป็นต้องค้นคว้ำหำข้อมูลใหม่ ในขั้นตอนสุดท้ำยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องพิจำรณำตัดสิ นใจ
แก้ปัญหำในกรณีศึกษำ โดยคำนึงถึงสภำพกำรณ์ที่ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด และเพื่อช่วยให้
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตัดสินใจได้ดีขึ้น กำรนำเสนอกรณีหรือปัญหำจะต้องมีรำยละเอียดมำกพอที่จะทำ
ให้ผู้ที่ศึกษำมองเห็นจุดสำคัญของปัญหำ และได้ข้อคิดที่เป็นแนวทำงนำไปสู่กำรตัดสินใจแก้ปัญหำ
กรณีศึกษำเหมำะสำหรับกำรฝึกอบรมทำงด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรเงิน และกำรฝึกอบรมเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับควำมสำคัญของมนุษย์ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมซึ่งเหมำะสมที่จะใช้เทคนิคนี้คือ บุคลำกร
ระดับบริหำรหรือผู้ที่จะเข้ำสู่ระดับมืออำชีพ และใช้ได้ดีกับกำรฝึกอบรมที่ต้องกำรเปลี่ยนทัศนคติและ
สร้ำงเสริมทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ข้อดีของกรณีศึกษำคือ ช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้วิเครำะห์ตัดสิน
ปัญหำในเรื่องที่เหมือนจริงและสำมำรถนำไปปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้ เป็นกิจกรรมที่มีบรรยำกำศ
เป็นกันเอง เพรำะทุกคนมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์
ข้อจากัดของกรณีศึกษำคือ สมำชิกบำงคนอำจครอบงำควำมคิดของผู้อื่น เพรำะ
ตำแหน่ง บุคลิกภำพ วัยวุฒิ หรือคุณวุฒิ กรณีศึกษำที่เป็นเรื่องจริงหำได้ยำก โดยเฉพำะเรื่องที่เหมำะ
(9) เกมการบริหาร (management games)
เกมกำรบริ ห ำรเป็ น กำรแข่ ง ขั น ระหว่ำ งกลุ่ ม บุค คลตั้ ง แต่ 2 กลุ่ ม ขึ้ น ไป โดย
แข่งขันเพื่อดำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่ง เป็นกำรให้ปฏิบัติเหมือนเหตุกำรณ์จริง อำจเป็น
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เรื่องเกี่ยวกับกำรสื่อสำร กำรตัดสินใจ กำรวำงแผน กำรเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ ขนำดของกลุ่ม
ในกำรแข่งขันขึ้นอยู่กับเกมกำรแข่งขัน ทุกคนในกลุ่มร่วมกันแข่งขันตำมเกม
ข้อดีของเกมกำรบริหำรคือ เป็นกำรย่อสถำนกำรณ์จริงให้ฝึกในช่วงสั้นๆ ผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำ ทำให้มีบรรยำกำศเป็นกันเอง และเกิดกำรเรียนรู้
โดยไม่รู้ตัว
ข้อจากัดของเกมกำรบริหำรคือ กำรเลือกเกมที่ไม่เหมำะสมจะไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ กำรแบ่งกลุ่มมำกเกินไปจะเป็นอุปสรรคในกำรแข่งขัน และเกมบำงชนิดต้องใช้อุปกรณ์และ
เวลำมำก
(10) การแสดงบทบาทสมมติ (role playing)
กำรแสดงบทบำทสมมติ เป็นเทคนิคที่นำเอำเรื่องที่เป็นกรณีตัวอย่ำงมำเสนอ
ในรูปแบบกำรแสดงบทบำท เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมองเห็นภำพสิ่งที่ต้องกำรให้เรียนรู้ได้ชัดเจน
ขึ้น จำกกำรได้สัมผัสกับประสบกำรณ์และควำมรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหำที่เป็นกรณีตัวอย่ำง กำร
แสดงบทบำทสมมติช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับทรำบข้อมูลและเรื่องรำว ซึ่งตรงกับเนื้อเรื่องที่ใช้
ในกำรศึกษำ หลังจำกแสดงบทบำทสมมติแล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิเครำะห์ปัญหำพร้อมกันทั้งกลุ่ม
ใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็ได้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปสำหรับกำรแก้ปัญหำ ในกำรแสดงบทบำทสมมติ วิทยำกร
จะต้ อ งเตรี ย มเรื่ อ ง เนื้ อ หำ และบทบำทของตั ว ละครไว้ ล่ ว งหน้ ำ ส่ ว นผู้ แ สดงบทบำทจะใช้ วิ ธี
อำสำสมัครจำกสมำชิกผู้เข้ ำรับกำรฝึกอบรม วิทยำกรจะเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล โดยชี้แจงให้เข้ำใจเนื้อ
เรื่องและบทบำทของแต่ละคน ผู้แสดงจะแสดงบทบำทออกมำตำมควำมรู้สึกนึกคิดของตนตำมบทที่
ได้รับมอบหมำย สมำชิกที่ร่วมกำรฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ชมกำรแสดงจะได้รับกำรบอกเล่ำเรื่องรำวและ
ปัญหำอย่ำงย่อๆ ส่วนรำยละเอียดที่จะต้องเรียนรู้ ให้สังเกตจำกพฤติกรรมของผู้แสดง เมื่อจบกำร
แสดงบทบำทสมมติ ผู้ เข้ำรั บ กำรฝึ กอบรมจะอภิปรำยโดยใช้ประสบกำรณ์ที่ได้เรียนรู้ มำทำกำร
วิเครำะห์ ปั ญหำที่เห็ นจำกพฤติกรรมกำรแสดงบทบำทสมมติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำ
ข้อดีของกำรแสดงบทบำทสมมติคือ ช่วยกระตุ้นให้สมำชิกผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมเกิดควำมสนใจเรื่องที่กำลังเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แสดงออกด้ว ยกำร
ปฏิบัติจริง ทำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมควำมคิดริเริ่มของผู้เข้ำรับกำร
ฝึ กอบรม เปิ ด โอกำสให้ ผู้ เข้ำรั บ กำรฝึ กอบรมได้ทดลองแสดงบทบำทตำมแนวคิด สำมำรถแสดง
บทบำทซ้ำได้หลำยครั้งจนกว่ำจะเกิดควำมเข้ำใจและหำข้อสรุปได้
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ข้อจากัดของกำรแสดงบทบำทสมมติคือ วิทยำกรอำจมีควำมยุ่งยำกเกี่ยวกับกำร
เตรียมกำรล่วงหน้ำ กำรแสดงมักจะใช้เวลำมำก ควบคุมเวลำได้ยำก อำจมีผลกระทบต่อระยะเวลำใน
กำรฝึกอบรม กำรหำอำสำสมัครเพื่อแสดงบทบำทมักเป็นอุปสรรค เพรำะบำงคนไม่กล้ำแสดงออก
วิทยำกรต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงควำมคิดของสมำชิกที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม ไปสู่
ข้อสรุปได้จริง
(11) การสัมมนา (seminar)
กำรสัมมนำเป็นกำรประชุมของผู้ที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยกัน แล้ว
พบปัญหำเหมือนๆ กัน มำร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อหำแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำนั้น ทุกคนที่
ร่วมกำรสัมมนำต้องช่วยกันพูดช่วยกันแสดงควำมคิดเห็น ทั้งนี้ มักจะมีกำรบรรยำยให้ควำมรู้พื้นฐำน
ก่อนแล้วจึงแบ่งกลุ่มย่อยให้ทุกคนร่วมกันอภิปรำยเสนอควำมคิดเห็น จำกนั้นนำผลกำรอภิปรำยของ
กลุ่มย่อยเสนอในที่ประชุมใหญ่
ข้อดีของกำรสัมมนำคือ เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกประสบกำรณ์ ทำให้
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีส่วนร่วมได้มำก ผลสรุปของกำรสัมมนำมักจะนำไปเป็นแนวทำงแก้ปัญหำได้ดี
ข้อจากัดของกำรสัมมนำคือ วิทยำกรหรือที่ปรึกษำประจำกลุ่มหรือสมำชิก
บำงคน อำจครอบงำควำมคิดของผู้อื่นได้เพรำะวัยวุฒิ คุณวุฒิหรือตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน และถ้ำเวลำ
จำกัดจนต้องรีบสรุปผล อำจได้ข้อสรุปที่ไม่ได้ประโยชน์ตำมที่ต้องกำร
(12) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (field trip)
กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เป็นกำรนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไปศึกษำยัง
สถำนที่อื่นๆ ซึ่งอยู่นอกสถำนที่ฝึกอบรม เพื่อให้พบเห็นของจริงซึ่งผู้จัดเตรียมกำรไว้แล้วเป็นอย่ำงดี
ข้อดีของกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่คือ ช่วยเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจจำก
กำรได้เห็นกำรปฏิบัติจริง สร้ำงควำมสนใจและควำมกระตือรือร้นได้ดี และช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ข้อจากัดของกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่คือ ต้องใช้เวลำและเสียค่ำใช้จ่ำย
มำก และต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยโดยเฉพำะเจ้ำของสถำนที่ที่จะไปศึกษำ
(13) การประชุม/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
กำรประชุ ม /กำรฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร เป็ น รู ป แบบของกำรฝึ ก อบรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดกำรเรียนรู้ ทั้งด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ สำมำรถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริงที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมปฏิบัติอยู่ ลักษณะของกำรประชุม/กำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
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1) กำรให้ควำมรู้ของวิทยำกร ส่วนนี้จัดเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้
เข้ำรับกำรฝึ กอบรม ให้สำมำรถแก้ไขข้อขัดข้องในกำรทำงำน กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ และ
ปรับปรุงงำนได้
2) กำรปฏิบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ส่วนนี้เป็นกำรที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
หำรือ อภิปรำย ให้ได้แนวทำงแก้ปัญหำหรือวิธีกำรปฏิบัติงำน โดยอำจจะดำเนินกำรทั้งกลุ่มใหญ่หรือ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งกำรดำเนินกำรของส่วนที่สอง จะใช้เนื้อหำสำระหรือหลักกำรที่วิทยำกร
ได้บรรยำยหรืออภิปรำยมำแล้วในส่วนที่หนึ่งมำใช้ประกอบเป็นแนวทำง
ข้อดีของกำรประชุม/กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรคือ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีอิสระในกำรคิดและปฏิบัติงำนกลุ่ม ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสำมำรถนำผลกำรประชุมปฏิบัติกำรไปใช้ในกำรดำเนินงำน และปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของ
ตน
ข้อจากัดของกำรประชุม/กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรคือ จะต้องใช้เจ้ำหน้ำที่
จำนวนมำกเพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งกำรจัดวิทยำกร
ประจำกลุ่ม รวมทั้งต้องใช้เวลำมำก โดยเฉพำะเวลำสำหรับกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม
5) การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม
กำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมให้เหมำะกับโครงกำรฝึกอบรมในแต่ละครั้ง เป็น
เรื่องที่มีผลต่อประสิทธิภำพของกำรฝึกอบรม เพรำะเทคนิคกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมช่วยให้เกิดกำร
เรียนรู้และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ ทั้งควำมรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ ใน
กำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมจะต้องพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้คือ
(1) วัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำว่ำต้องกำรให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงควำมรู้ ทักษะ หรือเจตคติ ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือทั้ง 3 ด้ำนไปพร้อมๆ กัน ถ้ำต้องกำรให้
เกิดควำมรู้เฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้ระดับควำมจำ ควำมเข้ำใจ และมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำนวนมำก
อำจใช้เทคนิคกำรบรรยำยได้ แต่ถ้ำจะต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำได้แม่นยำและจำได้นำนและ
เข้ำใจได้อย่ำงลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น อำจต้องใช้กิจกรรมหรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ ประกอบกำรบรรยำย
ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้มีโอกำสใช้ประสำทสัมผัสทุกด้ำนในกำรเรียนรู้ กำรฝึกอบรม
ในแต่ละครั้งจึงจะสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
(2) เนื้อหำสำระในหลักสูตร โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องของเทคนิคกับระดับ
ควำมยำกง่ำยของเนื้อหำสำระในหลักสูตร โดยปกติมักจะแบ่งเนื้อหำในกำรฝึกอบรมออกเป็นเนื้อหำ
ประเภทข้อเท็จจริง ควำมรู้ทั่วไป แนวคิดและหลักกำร กำรแก้ปัญหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
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ควำมสำมำรถ ทักษะ และเจตคติ อำทิ เนื้อหำที่เป็นข้อเท็จจริง ควำมรู้ทั่วไป หรือหลักกำรทฤษฎี จะ
เหมำะสมกับกำรใช้เทคนิคกำรบรรยำย ในขณะที่เนื้อหำที่ต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดควำม
ตระหนัก และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ควรใช้กำรฝึกอบรมด้ำนควำมรู้สึกแทนกำรบรรยำย เป็นต้น
(3) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยพิจำรณำว่ำเทคนิคกำรฝึกอบรมนั้นเหมำะสมกับ
ระดับของควำมรู้ควำมสำมำรถ ระดับกำรศึกษำ อำยุ เพศ และจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือไม่
ตัวอย่ำงเช่น ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีระดับควำมสำมำรถและควำมฉลำดสูง ชอบที่จะเรียนรู้และเรียน
ได้ดีในบรรยำยกำศของควำมเป็นประชำธิปไตยและเป็นกันเอง เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเองมำกกว่ำ
และมักไม่นิยมเรียนรู้ในสภำพที่เป็นกลุ่ม ดังนั้น เทคนิคที่ใช้ต้องไม่ยุ่งยำกสลับซับซ้อนมำกจนเกินแก่
กำรทำควำมเข้ำใจสำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีระดับกำรศึกษำไม่สูงนัก และหำกใช้เทคนิคกำร
ฝึกอบรมที่ง่ำยจนเกินไปกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีระดับกำรศึกษำสูง ก็จะทำให้เกิดควำมเบื่อหน่ำย
และไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อกำรเรียนรู้แต่อย่ำงใด ในทำนองเดียวกับอำยุหรือวัยของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ก็ต้องคำนึงถึง เพรำะธรรมชำติกำรเรียนรู้ของเด็กแตกต่ำงจำกธรรมชำติกำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ดังนั้น
วิธีกำร กิจกรรม สื่อ และเทคนิคกำรฝึกอบรมก็จะต้องแตกต่ำงไปด้วย
(4) จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำหรับจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมก็มีควำม
สำคัญสำคัญต่อกำรเลือกใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมเช่นกัน ถ้ำจำนวนคนมำก อำจต้องใช้เทคนิคกำร
บรรยำย กำรอภิปรำยเป็นคณะ เพรำะคงจะไม่สำมำรถใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมประเภทที่เปิดโอกำสให้
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้กระทำหรือเรียนโดยอำศัยกระบวนกำรกลุ่มได้ เป็นต้น
(5) ควำมรู้ควำมสำมำรถของวิทยำกร วิทยำกรต้องมีควำมถนัดในกำรใช้เทคนิคที่
กำหนดไว้ในโครงกำรฝึกอบรม ตัวอย่ำงเช่น ในกำรใช้เทคนิคกำรฝึกอบรมด้ำนสัมผัสรู้สึก หรือเทคนิค
กำรแสดงบทบำทสมมติ ต้องอำศัยวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนพลวัตรกลุ่ม/กลุ่มสัมพันธ์ มี
จิตวิทยำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มำกกว่ำวิทยำกรที่ใช้เทคนิคกำรบรรยำย เป็นต้น
ในกรณีที่ต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกใช้ควำมคิดในเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative
Thinking) เกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ อำจใช้กำรระดมสมอง (Brainstorming) ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมแสดงควำม คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในองค์กรอย่ำงอิสระในกำร พัฒนำ ปรับปรุง
แก้ ไ ข หรื อ หำทำงออกให้ กั บ ปั ญ หำ ต่ ำ งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยจะงดเว้ น จำกกำรวิ พ ำกษ์ วิ จ ำรณ์ จำก
ผู้บังคับบัญชำ หรือเพื่อนร่วมงำน ผู้เข้ำรั บกำรฝึกอบรมจึงไม่ควรเกินสิ บคนเพื่อให้สำมำรถแสดง
ควำมคิด เห็นได้อย่ำงทั่วถึง แต่หำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีจำนวน มำกควรใช้วิธีแบ่งกลุ่มย่อยในกำร
ฝึกอบรม และหำกต้องกำรข้อสรุปจำกควำมคิดที่หลำกหลำยอำจใช้กำร อภิปรำย (Discussion) ซึ่งจะ
เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ ซึ่งกันและกัน
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ประกอบกับกำรวิเครำะห์ (Analysis) และ สังเครำะห์ (Synthesis) ข้อดีข้อเสียแล้วหำข้อสรุป หรือ
ข้อเสนอแนะ หรือทำงออกให้กับประเด็นนั้น นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมอำจใช้กำรฝึกอบรมแบบกรณีศึกษำ (Case study) ซึ่งเป็นกำรนำประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น
จริงจำกองค์กรอื่นมำเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์เพื่อ
หำจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) รวมถึงโอกำส ในพัฒนำ (Opportunity) และอุปสรรค
(Threat) ของกรณีศึกษำนั้น และนำมำปรับใช้ในกำรป้องกันปัญหำ และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ
ตนเอง และองค์กรให้ดีขึ้น กำรฝึกอบรมวิธีนี้เหมำะสำหรับกำรฝึกทักษะ กำรคิดเชิงประยุกต์และ
บูรณำกำร (Apply & Integration Thinking) ซึ่งอำจใช้กรณีศึกษำเดียว โดยให้ผู้เข้ำรับกำร ฝึกอบรม
ศึกษำและปฏิบัติแบบเดี่ยว ซึ่งจะจัดสถำนที่ แบบบรรยำยหรืออำจใช้กำรแบ่งกลุ่มย่อยแบบหนึ่งกลุ่ม
ต่อหนึ่งกรณีศึกษำ จำกนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องส่งตัวแทน มำนำเสนอหลังจำกกำรศึกษำ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่ง กันและกัน ดังนั้น กำรฝึกอบรมแบบระดมสมอง กำรอภิปรำย และกำรใช้กรณีศึกษำจึงควร
จัดให้นั่งแบบ วงกลมหรือครึ่งวงกลม และหันหน้ำเข้ำหำกันในแต่ละกลุ่มๆ ละ 8-10 คน เพื่อให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมอย่ำง เต็มที่พร้อมทั้งสร้ำงเสริมทักษะในกำรทำงำนเป็นทีมไป ในขณะเดียวกัน ดังตำรำง
ที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบจุดเน้นการพัฒนาด้านสติปัญญาของการฝึกอบรม แบบระดมสมอง
การอภิปราย และการใช้กรณีศึกษา
วิธีการจัดฝึกอบรม
จุดเน้น
กำรระดมสมอง
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
กำรอภิปรำย
กำรคิดเชิงวิพำกษ์
กำรระดมสมอง
กำรคิดเชิงประยุกต์ และบูรณำกำร
นอกจำกนี้ อำจเพิ่มประสบกำรณ์ใหม่ๆ ให้ กับผู้ เข้ำรับกำรฝึ กอบรม โดยกำรศึกษำดูงำน
(Observation) ซึ่งหมำยถึง กำรพำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไปศึกษำดูงำนในองค์กรอื่นที่ดำเนินกิจกำร
ประเภทเดียวกันและ มีผู้บรรยำยประกอบ ประเด็นสำคัญของกำรฝึกอบรมวิธีนี้จะอยู่ที่กำรเลือก
สถำนที่ ซึ่งจะต้องเลือกสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสมกับกำรเพิ่มประสบกำรณ์ (Experience) ในกำร
ปฏิบัติงำนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และเมื่อเสร็จสิ้น จำกกำรศึกษำดูงำนแล้ว ควรให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมสรุปประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน พร้อมทั้งนำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำเสนอวิธีกำรนำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนและอีกวิธีที่จะ
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น ำเสนอคื อ กำรฝึ ก อบรมเพื่ อ สุ ข ภำพ (Health Training) เพรำะหำกบุ ค ลำกรสุ ข ภำพไม่ ดี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบั ติงำนที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีควำมหมำย จึงควรจัดให้มีส ถำนที่ออกกำลั ง กำย
สำหรับบุคลำกร และสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมกำรออกกำลังกำยอย่ำงถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
ทำง จะเห็นได้ว่ำกำรฝึกอบรมมีหลำกหลำยวิธี และมีควำมแตกต่ำงกันในหลำยประเด็น ซึ่งจำเป็นต้อง
ท ำควำมเข้ ำ ใจ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถเลื อ กวิ ธี ก ำรฝึ ก อบรมได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งเหมำะสม โดยได้ ท ำกำร
เปรียบเทียบประเด็นสำคัญไว้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเลือกใช้ดังตำรำงที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบวิธีการฝึกอบรม
วิธีกำรฝึกอบรม

1. ปฐมนิเทศ
2. กำรบรรยำย

3. กำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำร

4. กำรระดม
สมอง
5. กำรอภิปรำย

6. กำรใช้
กรณีศึกษำ
7. กำรสำธิต

ประเด็นเปรียบเทียบ
ผู้ดำเนินกำร
กำรจัดสถำนที่ จำนวนผู้เข้ำ ขอบข่ำยกำร
รับกำร
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
ผู้มีประสบกำรณ์ ห้องประชุม
10 – 50 คน
บุคคล
วิทยำกร
ห้องประชุม
10 – 50 คน
บุคคล

วิทยำกร

ห้องประชุม
ห้องฝึก
ปฏิบัติกำร
เช่น ห้องคอม
วิทยำกร/
ห้องประชุม
ผู้บังคับบัญชำ จัดเป็นวงกลม
หรือครึ่งวงกลม
วิทยำกร/
ห้องประชุม
ผู้บังคับบัญชำ
จัดเป็นวงกลม
หรือครึ่งวงกลม
วิทยำกร/
ห้องประชุม
ผู้บังคับบัญชำ
จัดเป็นวงกลม
หรือครึ่งวงกลม
วิทยำกร/
ห้องประชุม
ผู้มีประสบกำรณ์ จัดเป็นวงกลม
หรือครึ่งวงกลม

บุคคล / ทีม
10 – 50 คน

4 – 10 คน

4 – 10 คน

บุคคล

ทีม

4 – 10 คน

ทีม

4 – 30 คน

บุคคล (และทีม
ในกรณีทตี่ ้อง
ทำงำนร่วมกัน)

สถำนที่

ภำยในองค์กร
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบวิธีการฝึกอบรม (ต่อ)
วิธีกำรฝึกอบรม
ผู้ดำเนินกำร

8. กำรศึกษำดู
วิทยำกร/
งำน
ผู้บังคับบัญชำ
9. กำรศึกษำเพื่อ วิทยำกรกำย
สุขภำพ
บริหำร

ประเด็นเปรียบเทียบ
กำรจัดสถำนที่ จำนวนผู้เข้ำ ขอบข่ำยกำร
รับกำร
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
นอกสถำนที่
10 – 40 คน
บุคคล/ทีม
สถำที่ออกกำลัง
กำย

10 – 50 คน

บุคคล/ทีม

สถำนที่

ภำยนอก
องค์กร
ภำยใน/
ภำยนอก
องค์กร

จำกตำรำงที่ 4.5 จะเห็นชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงกันในแต่ละวิธีกำรฝึกอบรม องค์กร
ควรพิจำรณำเลือกใช้อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ยังมีอีกหลำยประเด็นที่จะต้องพิจำรณำเพื่อเลือก
วิธีกำรฝึกอบรมให้ถูกต้อง ดังนี้
1. วัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม คือ กำรพิจำรณำถึงจุดเน้นที่ต้องกำรในกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์อย่ำงเฉพำะเจำะจง และเป็นรูปธรรม เช่น หำกต้องกำรพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในเชิงกำร
คิดสร้ำงสรรค์เพื่อหำทำงแก้ไข หรือป้องกันปัญหำ อำจใช้กำรระดมสมองและกำรอภิปรำยเพื่อหำทำง
ออกที่ดีที่สุด หรือหำกต้องกำรพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีประสบกำรณ์ทำงำนสูงขึ้น อำจใช้
กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น
2. เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรม คือ กำรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถที่คำดหวังเมื่อกำรฝึ กอบรม
เสร็ จ สิ้ น เช่น หำกต้องกำรให้ ผู้ เข้ำรับกำรฝึ กอบรมสำมำรถเขียนแผนกำรตลำดได้อำจใช้วิธี ก ำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหรือหำกต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงเชี่ยวชำญ อำจต้องใช้กำรสำธิตประกอบกับกำรฝึกอบรมขณะปฏิบัติงำน เป็นต้น
3. ตัวของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เนื่องจำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละคน แต่ละกลุ่มมีควำม
แตกต่ำงกัน จึงจำเป็นต้องพิจำรณำวิธีกำรฝึกอบรมให้เหมำะสมกับคุณลักษณะ และสอดคล้ องกับ
ควำมสนใจของผู้ เ ข้ำรั บ กำรฝึ ก อบรม ซึ่งโดยปกติผู้ ใ หญ่จ ะต้ อ งกำรเรีย นรู้ ใน สิ่ งที่ส อดคล้ อ งกั บ
ประสบกำรณ์ทำงำนเดิม และเป็นประโยชน์กับอำชีพของตนเองในทันทีและเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้
ควรเลื อกให้ เหมำะสมกับ ระดับ กำรทำงำน โดยอำจแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับกำรบริห ำร
(Executive Level) 2) ระดั บ จั ด กำร (Management Level) 3) ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ำร (Operation
Level) และ 4) ระดับแรงงำน (Labor Level)
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4. เวลำ คือ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึ กอบรมไม่ควรส่งผลกระทบต่อภำระงำนประจำมำก
จนเกินไป และระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึกอบรมจำเป็นต้องสอดคล้องกับควำมสำมำรถที่ต้องกำรพัฒนำ
รวมถึงวิธีกำรที่ใช้ในกำรฝึกอบรม เช่น หำกต้องกำรให้มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนเบื้องต้น อำจใช้กำร
ฝึกอบรมแบบบรรยำยอย่ำงเดียวซึ่งอำจใช้เวลำเพียงหนึ่งวัน แต่หำกต้องกำรให้มีควำมรู้มีทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน และจำเป็นต้องมีกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ซึ่งอำจต้องเพิ่มเวลำเป็นสองวัน เป็นต้น
5. งบประมำณ ซึ่งงบประมำณที่ใช้ในกำรฝึ กอบรมไม่ ควรสูงมำก เพรำะจะส่ งผลเสี ยต่อ
สถำนภำพทำงกำรเงินขององค์กร แต่ไม่ควรต่ำจนส่งผลเสียต่อประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำร
ฝึกอบรม นอกจำกนี้ ยังต้องพิจำรณำเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งควรจัดหำอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับ
วิธีกำรฝึกอบรม เช่นหำกต้องกำรใช้กำรฝึกอบรมแบบบรรยำย หรือกำรปฐมนิเทศควรใช้จอภำพขนำด
ใหญ่ ในกำรนำเสนอ หรือหำกจะใช้กำรสำธิตควรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรสำธิตที่เหมือนกับที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง เป็นต้น
6. สถำนที่ ควรจัดหำสถำนที่ และจัดรูปแบบของสถำนที่ให้เหมำะสมกับวิธีกำรฝึกอบรม เช่น
หำกต้องกำรใช้กำรระดมสมอง หรือกำรอภิปรำยควรมีสถำนที่ที่กว้ำงพอสมควร และจัดที่นั่งเป็น
วงกลม เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถปฏิสัมพันธ์ได้โดยสะดวก เป็นต้น
7. เจ้ำหน้ำที่ควรมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และมีจำนวนเพียงพอต่อ
กำรดำเนินกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรฝึกอบรม เช่น จัดหำเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีควำมรู้เป็นอย่ำงดี
เกี่ยวกับองค์กรที่จะไปศึกษำดูงำน หรือ จัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถเป็นผู้ช่วยวิทยำกรในกำรสำธิตกำร
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้เป็นต้น
8. วิทยำกรควรใช้วิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ และได้รับกำรยอมรับรวมถึงมีประสบกำรณ์ใน
ประเด็น และมีควำมสำมำรถที่จะพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เช่น หำกต้องกำรพัฒนำในด้ำนกำร
เจรจำต่อรอง ควรเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงและได้รับกำรยอมรับในด้ำนดังกล่ำวเข้ำมำให้กำรฝึกอบรมหำก
ต้องกำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์ให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์กรในต่ำงประเทศควรเชิ ญผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง ในองค์กรนั้นๆ มำบรรยำย เป็นต้น
กำรฝึกอบรมสำมำรถดำเนินกำรได้โดยองค์กรหรือสถำบันฝึกอบรมต่ำงๆ ซึ่งกำร
ดำเนินกำรโดยองค์กร (In-house Training) จะสำมำรถกำหนดหัวข้อฝึกอบรม วิทยำกร รวมถึงวัน
เวลำและสถำนที่ได้ตำมควำมต้องกำร และประหยัดค่ำใช้จ่ำย แต่องค์กรต้องรับผิดชอบกำรดำเนินกำร
ทั้งหมด ซึ่งอำจทำให้ส่งผลกระทบกับงำนประจำ ส่วนกำรฝึกอบรมที่ ดำเนินกำรโดยสถำบันฝึกอบรม
ภำยนอก (ประเภท public Training) จะต้องเลือกหัวข้อฝึกอบรม วิทยำกร วันเวลำ และสถำนที่
กำหนดไว้แล้ว ยังมีค่ำใช้จ่ำยต่อคนค่อนข้ำงสูงแต่องค์กรไม่ต้องรับผิดชอบในกำรดำเนินกำร จึงไม่
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ส่งผลกระทบกับงำนประจำมำกนัก สำหรับประเด็นที่จะนำมำพิจำรณำเพื่อเลือกวิธีกำรฝึ กอบรม
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรม ควำมสนใจของบุคลำกร ระดับกำร
ทำงำนของบุคลำกร ซึ่งประกอบด้วย ระดับบริหำร ระดับจัดกำร ระดับปฏิบัติกำร และระดับแรงงำน
นอกจำกนี้ ยังต้องพิจำรณำเกี่ยวกับเพศ ช่วงอำยุ ระยะเวลำใน กำรฝึกอบรมงบประมำณ วิทยำกร
เจ้ำหน้ำที่อุปกรณ์และอำคำร สถำนที่ ทั้งนี้เพื่อให้กำรฝึกอบรมเป็นไปอย่ำงสอดคล้องเหมำะสม และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
6) กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม
กิจกรรมกำรฝึกอบรมหมำยถึง ชุดของปฏิบัติกำรต่ำงๆ ที่มีกำรเตรียมกำรหรือ
วำงแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจัดให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นผู้กระทำ โดยมีผลลัพธ์ที่ควำมคำดหวังไว้ว่ำ
จะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมที่ปฏิบัตินั้นสิ้นสุดลง สิ่งที่ให้ปฏิบัตินี้ อำจเป็นกำรฝึกฝน กำรเล่นเกม หรือกำร
แข่ ง ขั น ของผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ
ควำมสำมำรถ ทัศนคติ และจริยธรรม กำรเรียนรู้ของผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้ง่ำย ในสภำพแวดล้อมที่มีควำม
สะดวกสบำย มีบรรยำกำศของควำมไว้เนื้อเชื่อใจและเคำรพซึ่งกันและกัน กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กำรมีอิสรภำพที่จะแสดงออก และกำรยอมรับในควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น ผู้จัดกำรฝึกอบรมจะต้อง
พยำยำม แสวงหำวิธีกำรที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยกำรจัดหรือ
กำหนดให้มีกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดบรรยำกำศของควำมร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งจะนำไปสู่บรรยำกำศที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ได้ในที่สุด
ประเภทของกิจกรรมกำรฝึกอบรม มีดังนี้คือ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (dynamic group activities)
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมใดก็ตำมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งหมดมี
ส่วนร่วมกระทำด้วยกัน ตำมที่ผู้จัดกำรฝึกอบรมหรือวิทยำกรกำหนดให้หรือจัดให้ โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1) เพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
2) เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
3) เพื่อสร้ำงควำมสนุกสนำน และผ่อนคลำยควำมตึงเครียด
4) เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ และควำมประทับใจที่ดีต่อกำรฝึกอบรม
5) เพื่อกำรเรียนรู้ ในกรณีที่เป็นส่วนประกอบของกำรสำธิต ซึ่งทำโดยกำร
สร้ำงประสบกำรณ์ตรงที่เกี่ยวกับแนวคิดแนวปฏิบัติในเรื่องที่ต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตระหนัก
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เรื่องใดเรื่องหนึ่ง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ดังกล่ำว อำจเป็นเกมต่ำงๆ กำรร้องเพลง กำรเล่นดนตรี กำร
แสดงละคร กำรแก้ปัญหำ ฯลฯ แล้วแต่จะกำหนดขึ้น
กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice-breaking activities)
กิจกรรมละลำยพฤติกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยวิธีกำรที่จะช่วยให้ทุกคน
ที่มำเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แนะนำและเปิดเผยตัวเองออกมำ ให้สมำชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมำก
ขึ้น ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีควำมรู้สึกว่ำเป็นพวกเดียวกัน
เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตร ซึ่งจะทำให้ทุกคนกล้ำแสดงควำมคิดต่ำงๆ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมใน
กำรทำกิจกรรมกำรฝึกอบรมต่อไป
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมละลำยพฤติกรรมมีดังนี้คือ
1) เพื่อทำควำมรู้จักคุ้นเคยกันเมื่อแรกพบ
2) เพื่อเปิดโอกำสให้ทุกคนได้สนิทสนมกันเร็วขึ้นกว่ำที่จะได้ทำควำมรู้จัก
กันเอง
3) เพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตรในกำรฝึกอบรม
4) เพื่อให้เกิดควำมกล้ำที่จะแสดงออกและกล้ำแสดงควำมคิดเห็นต่อกลุ่ม
5) เพื่อสร้ำงควำมสนุกสนำนบันเทิงที่แทรกสำระแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
กำรเลือกกิจกรรมต่ำงๆ ให้เหมำะสมสำหรับเป็นกิจกรรมละลำยพฤติกรรม
ต้องคำนึงถึงระดับควำมสัมพันธ์ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วย ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ไม่เคย
รู้จักกันมำก่อน รู้จักกันบ้ำงแล้ว และรู้จักคุ้นเคยกันอย่ำงสนิทสนม ดังนั้น ถ้ำส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักกัน
มำก่อนเลย ผู้จัดจะต้องเลือกกิจกรรมที่ทำให้ได้รู้จักกันอย่ำงรวดเร็วในเวลำอันสั้น สำหรับกรณีที่สนิท
สนมกันอยู่แล้ว ก็ควรเลือกกิจกรรมที่จะทำให้ได้รู้จักนิสัยใจคอกันมำกขึ้น กล่ำวคือ รู้ถึงรำยละเอียด
ของบุคคลนั้นๆ ว่ำเป็นคนประเภทใด นอกจำกนั้น กิจกรรมละลำยพฤติกรรมยังช่วยอุ่นเครื่องให้มี
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ดี สร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรยอมรับและเปิดเผย สร้ำงควำมรู้สึกเป็นกันเอง
ระหว่ำงผู้จัดกำรฝึกอบรมวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
7) การเลือกใช้กิจกรรมการฝึกอบรม
กำรเลือกใช้กิจ กรรมดังกล่ ำวมำแล้ว ผู้จัดกิจกรรมหรือวิทยำกรจะต้องคำนึ ง ถึง
ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมนั้น ซึ่งปัจจัยที่ควรคำนึงในกำรเลือกกิจกรรม ได้แก่
1) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม กำรเลือกใช้กิจกรรมนั้นต้องคำนึงวัตถุประสงค์
ว่ำเพื่ออะไรมิใช่เพื่อควำมสนุกสนำนเฮฮำเพียงอย่ำงเดียว เพรำะบำงกิจกรรมอำจมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ำงควำมคุ้นเคยสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันเลย บำงกิจกรรมใช้กับผู้ที่รู้จักกันมำบ้ำง เพื่อให้เกิดควำม
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สนิทสนมกันมำกยิ่งขึ้น ถ้ำเลือกใช้กิจกรรมที่ไม่เหมำะสมก็จะทำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเกิดควำมคับข้อง
ใจ ไม่อยำกแสดงออก ไม่มีควำมกระตือรือร้นที่จะเข้ำร่ว มกิจกรรมและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่ อ กำร
ฝึกอบรม
2) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นปัจจัยอีกอย่ำงหนึ่งที่ผู้จัดกิจกรรมต้องคำนึงถึง
เพรำะเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งแต่ละ
กลุ่มจะมีพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันออกไป จึงต้องศึกษำพื้นฐำนต่ำงๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไว้ล่วงหน้ำใน
เรื่องต่ำงๆ ต่อไปนี้ คือ จำนวน อำยุ เพศ พื้นฐำนกำรศึกษำและประสบกำรณ์
(1) ระยะเวลำ สอดคล้องเหมำะสมกับเนื้อหำที่ใช้หรือไม่ใช้เมื่อใด
(2) อุปกรณ์ จะใช้อุปกรณ์อะไร อย่ำงไร หำได้ที่ไหน
(3) ผู้ช่วยเหลือในกำรดำเนินกิจกรรม จำเป็นต้องหำผู้ช่วยเหลือในกำรดำเนิน
หรือช่วยควบคุมดูแลกลุ่มย่อย ผู้ช่วยควรจะมีควำมรู้ในกิจกรรมนั้นๆ และควรกำหนดตัวไว้ล่วงหน้ำ
นอกจำกนั้น จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้ประกอบด้วย
ได้แก่
(1) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
(2) กิจกรรมควรสร้ำงควำมพอใจแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยถ้วนหน้ำ
(3) กิจกรรมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้แบบสนุกสนำน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ไม่เกิดควำมรู้สึกว่ำถูกสอน
(4) ผู้เข้ำรับกำรอบรมเรียนรู้ได้ในเวลำอันสั้น
(5) ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและไม่มีควำมเสี่ยงต่อผลกำรตัดสินในกำรเรียนรู้จำก
กิจกรรม
(6) กิจกรรมควรมุ่งสร้ำงควำมเข้ำใจและเห็นใจกัน ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
แตกร้ำว
(7) ขั้นตอนของกิจกรรมควรเปิดโอกำสให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็น ซักถำม
อภิปรำย
(8) กิจกรรมที่ใช้ต้องให้ข้อคิด มีกำรวิเครำะห์ มีกำรประเมินผล
(9) กิจกรรมที่จัดควรมุ่งให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รู้จักตนเองและผู้อื่นมำก
ยิ่งขึ้น
(10) ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรม ควรสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและกำรทำงำนได้
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(11) มีกำรแข่งขันเชิงสร้ำงสรรค์ มีควำมหลำกหลำยในรูปแบบของกิจกรรม
หรือเกม โดยสร้ำงควำมท้ำทำยและกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอยำกมีส่วนร่วมเล่น
เทคนิคกำรฝึกอบรมเป็นวิธีกำร เครื่องมือ และกิจกรรมที่วิทยำกรหรือผู้สอนได้กำหนด
ขึ้น เพื่อนำมำเป็นสิ่งที่ช่วยในกำรถ่ำยโอน เชื่อมโยงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และ
สื่อสำรควำมหมำย ควำมรู้สึกนึกคิดระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรม และวิทยำกร รวมทั้งผู้ที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องให้เกิดควำมรู้ใหม่ๆ ทักษะ ควำมสำมำรถ เจตคติที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทำงที่ถูกต้อง เหมำะสมสำมำรถนำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม กำรเลือกเทคนิคกำรฝึกอบรม จึงมีควำมสำคัญต่อกำรจัดโปรแกรมกำร
ฝึกอบรม หำกเลือกเทคนิคกำรฝึกอบรมที่มีควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ ทำให้ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมสนใจและกระตือรือร้น วิธีกำรที่นำมำใช้อย่ำงเหมำะสมจะทำ
ให้เกิดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงองค์ควำมรู้ เกิดทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่อกำรทำงำน เทคนิคกำรฝึกอบรมที่
เหมำะสมกับเนื้อหำหลักสูตรกำรจัดโปรแกรมกำรฝึกอบรมจะทำให้คลำยควำมเบื่อหน่ำยและกำร
เลือกเทคนิคที่สำมำรถทำให้ผู้เรียนนำทักษะ ควำมรู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับ
กำรฝึ กอบรมก็จ ะทำให้ บ รรลุ ตำมวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น ผู้ จัดกำรฝึ กอบรมจะต้องเลื อกทรำบถึ ง
ประเภทของกำรฝึกอบรมซึ่งจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้
กำรฝึกอบรมสำมำรถดำเนินกำรได้สองรูปแบบคือ ดำเนินกำร โดยองค์กร (In-House
Training) หรือดำเนินกำรโดยสถำบันฝึกอบรมภำยนอก (Public Training) กำรฝึกอบรมที่ดำเนินกำร
โดยองค์กรคือ กำรฝึ กอบรมที่องค์กรเป็นผู้ ดำเนินกำรและรับผิ ดชอบเอง โดยสำมำรถเชิญได้ทั้ง
วิทยำกร จำกภำยนอกและวิทยำกรจำกภำยในองค์กร ซึ่งทำงองค์กรสำมำรถเลือกหัวข้อ ระยะเวลำ
วิธีกำรฝึกอบรม และสถำนที่ที่ต้องกำรได้จึงมีควำมยืดหยุ่นพอสมควรแต่อำจจะใช้เวลำมำก มีหลำย
ขั้นตอน และมีผู้รับผิดชอบในกำรเตรียมกำรค่อนข้ำงมำก ส่วนกำรฝึกอบรมที่ดำเนินกำรโดยสถำบัน
ฝึกอบรมภำยนอกคือ กำรส่งบุคลำกรออกไปฝึกอบรมกับสถำบันฝึกอบรมภำยนอกตำมหัวข้อและวัน
เวลำที่สถำบันกำหนดไว้ล่วงหน้ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจึงเลือกได้เฉพำะหัวข้อที่ทำงสถำบันฝึกอบรม
จัดขึ้นเท่ำนั้น โดยทำง สถำบันฝึกอบรมจะเป็นผู้ดำเนินกำรจัดหำวิทยำกรรวมถึงรับผิ ดชอบเรื่ อง
อำหำร อำคำรสถำนที่ในกำรฝึ ก อบรม กำรฝึ กอบรมวิธีนี้จะไม่ ยุ่งยำกในกำรเตรียมกำรแต่ จ ะมี
ค่ำใช้จ่ำยต่อคนค่อนข้ำงสูง จึงทำให้ฝึกอบรมได้จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับกำรฝึกอบรมที่องค์กรดำเนิน
กำรเอง ดังตำรำงที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบ In-House Training และ Public Training
ประเด็นเปรียบเทียบ
In-House Training
Public Training
กำรดำเนินกำร
องค์กร
สถำบันฝึกอบรมภำยนอก
หัวข้อกำรฝึกอบรม
เลือก และระบุสิ่งที่ต้องกำร
เลือกได้จำกที่สถำบัน
และไม่ต้องกำรได้
ภำยนอกกำหนดไว้
วิทยำกร
สำมำรถเลือกได้อย่ำงอิสระ
เลือกได้จำกที่สถำบัน
ภำยนอกกำหนดไว้
เวลำ วิธีกำรฝึกอบรม และสถำนที่ สำมำรถเลือกได้อย่ำงอิสระ
เลือกได้จำกที่สถำบัน
ภำยนอกกำหนดไว้
เวลำ ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ
ใช้เวลำมำก หลำยขั้นตอนและ สถำบันภำยนอกรับผิดชอบ
ในกำรเตรียมกำร
ต้องมีผู้รับผิดชอบหลำยคน
ให้ทั้งหมด
ค่ำใช้จ่ำย และจำนวนผู้เข้ำรับ ค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงต่ำจึง
ค่ำใช้จ่ำยต่อคนค่อนข้ำงสูง
กำรฝึกอบรม
สำมำรถฝึกอบรมได้จำนวน
จึงสำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำ
มำก
รับกำรฝึกอบรมได้จำนวน
น้อย
จำกตำรำงที่ 4.6 จะเห็นได้ชัดเจนว่ำ กำรฝึกอบรมที่ดำเนินกำรโดยองค์กรมีควำมแตกต่ำง
กับกำรฝึกอบรมโดยสถำบันภำยนอก หลำยประเด็น ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ผู้บริหำร ผู้จัดกำร หรือ
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งรับผิดชอบในด้ำนกำรฝึกอบรมจึงจำเป็นต้องทำควำมเข้ำใจ เพื่อให้สำมำรถตัดสินใจ
เลือกกำรฝึกอบรมได้อย่ำงเหมำะสมกับบุคลำกรต่อไป
8) วัสดุการเรียนและการสอน
วัส ดุกำรเรีย นกำรสอนหรือ Training Materials หมำยถึง สื่ อกำรเรียนกำรสอน
บทเรียนที่ถ่ำยทอดไปยังผู้เรียน เนื้อหำในกำรเรียนกำรสอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ
ต่ำงๆ ให้กับผู้เรียน แต่สิ่งที่จ ะสนับสนุนให้เนื้อหำนั้นตอบสนองเป้ำหมำยในกำรถ่ำยทอดคือ กำร
ออกแบบเนื้อหำหรือเอกสำรประกอบ เนื้อหำที่ดีต้องจับคู่กับกำรออกแบบที่เหมำะสม เอกสำรที่
ซับซ้อนที่สุด สำมำรถจะกลำยเป็นเอกสำรที่อ่ำนง่ำยและน่ำเชื่อถือได้ด้วยกำรออกแบบอย่ำงเหมำะสม
องค์ประกอบของเนื้อหำที่ดีจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจในเนื้อหำได้ง่ำย กำรออกแบบเอกสำร
ประกอบที่ดีจะต้องมีลักษณะที่มีข้อควำมที่ผู้เรียนอ่ำนง่ำย เป็นคำที่เป็นประเด็นหลัก มีคำเชื่อม
ข้อควำมยำวๆ ทำให้ง่ำยต่อกำรอ่ำน ให้มีพื้นที่ว่ำงในเนื้อหำเป็นสีขำว ใช้ภำพเพื่อบรรยำยข้อควำม ใช้
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Bullets ในกำรอธิบำยคำสั้นๆ ที่สื่อถึงควำมสำคัญ สร้ำงเอกสำรที่น่ำสนใจดึงดูดใจ ให้คำแนะนำและ
เสนอแนะ เพรำะเอกสำรประกอบแม้ จะดีเพียงใดแต่ก็ต้องมีกำรแนะนำประกอบ เพรำะหำกบรรจุ
ข้อมูลในเอกสำรทั้งหมดแม้จะทำให้ผู้เรียนทรำบแต่ก็ไม่น่ำอ่ำน สื่อกำรเรียนกำรสอนที่เป็นเอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย ส่วนมำกใช้เป็นโปรแกรม PowerPoint วัตถุประสงค์เพื่อกำรบรรยำยในแต่ละ
หัวข้อวิชำ และมีเอกสำรเป็นรูปเล่มใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อใช้เป็นเอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรมในหลักสูตรเป็นชุดฝึกอบรม มีกำรออกแบบที่ทำให้อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย มีข้อมูลสนับสนุน มี
ประเด็นหลักที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้ำใจในเนื้อหำนั้นๆ มีส่วนของเอกสำรที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่มี
กำรและเปลี่ยนควำมคิดเห็น กิจกรรมต่ำงๆ ที่นอกจำกกำรบรรยำย
9) บรรยากาศสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม
บรรยำกำศในกำรฝึกอบรมที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้กำรฝึกอบรมประสบ
ผลสำเร็จ บรรยำกำศในกำรฝึกอบรมที่ดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บรรยำกำศด้ำนกำยภำพ จะ
หมำยถึง สถำนที่กำรจัดอบรม เช่น มีขนำดที่เหมำะสม กำรจัดผังที่นั่งให้เหมำะกับกิจกรรม สร้ำง
ควำมเป็นกันเอง ทำให้เกิดบรรยำกำศของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อุณหภูมิและควำมสว่ำงของห้องก็
เป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้ผู้เข้ำอบรมมีสมำธิและเกิดแรงดึงดูดในกำรฝึกอบรม บรรยำกำศด้ำนจิต
ภำพ หมำยถึงสภำพจิตใจ ควำมรู้สึก ซึ่งหำกผู้เข้ำอบรมมีสภำพจิตใจที่พร้อมต่อกำรฝึกอบรมก็จะทำ
ให้กำรอบรมเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น เกิดแรงกระตุ้นมีกำรตื่นตัวตลอดเวลำ มีบรรยำกำศควำม
เป็นกันเองในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ในกำรสร้ำงบรรยำกำศจำเป็นต้องทรำบจุดประสงค์ของ
กำรฝึกอบรมเพื่อนำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรฝึกอบรมที่เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กำรอบรมต้องกำร
สมำธิควำมเงียบ กำรอบรมกำรขำยต้องกำรกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทดลองบทบำทสมมติ ผู้เข้ำ
อบรมจึงต้องมีแ รงกระตุ้น และมีกำรพูดคุยเพื่อทำเหตุกำรณ์สมมติ สิ่งแวดล้อมอำจก่อให้เกิดกำร
รบกวนได้ สิ่งแวดล้อมในกำรฝึกอบรมเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะสนับสนุนและอำนวยควำมสะดวกในกำร
ดำเนินกำรฝึกอบรมให้ เป็นไปอย่ำงรำบรื่น เช่น ในกำรฝึกอบรมหำกภำยในห้องฝึกอบรมมีเสี ยงดัง
รบกวน มีแสงเข้ำไม่ถึง มืดและสกปรกก็จะทำให้ทั้งวิทยำกรและผู้เข้ำอบรมวอกแวกได้ เพรำะฉะนั้น
ควรขจั ดสิ่ งที่ไม่น่ ำ พึง พอใจและจั ด ตั้งสภำพแวดล้ อมในกำรฝึ ก อบรมให้ อยู่ ในสภำพที่ พร้ อ มเพื่ อ
ประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม สิ่งเหล่ำนี้จะทำให้เกิด กระบวนกำรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภำพ
10) การประเมินผลการฝึกอบรม
กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ควรพิจำรณำจำกผลกำรฝึกอบรม (Outputs)
ซึ่งได้แก่ปฏิกิริยำกำรเรียนรู้ พฤติกรรมและผลลัพธ์หรือผลกระทบ ประเด็นที่ควรพิจำรณำตรวจสอบ
ในกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ผลที่ได้จำกกำรฝึกอบรม (Outputs) เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในกำรศึกษำ
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วิเครำะห์เพื่อประเมินผลกำรฝึกอบรมทั้งระบบ โดยอำจแบ่งกำรประเมินผลในช่วงนี้ออกได้เป็น 4
ระดับ หรือประเภท คือ
(1) ขั้นปฏิกิริยำ (Reaction) ของผู้เข้ำอบรม หมำยถึง ควำมคิดเห็น
ควำมรู้สึก และทัศนคติที่ผู้เข้ำอบรมมีต่อสิ่งต่อไปนี้
- ควำมเหมำะสมของหลักสูตรและหัวข้อวิชำ
- กำรดำเนินกำรฝึกอบรมของวิทยำกร
- ประโยชน์ของกำรฝึกอบรมต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำอบรม
- ควำมเหมำะสมในกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมและสิ่งอำนวยควำม
สะดวกต่ำง ๆ
- สัมพันธภำพในกลุ่มผู้เข้ำอบรม
- ควำมคุ้มค่ำในกำรเข้ำรับกำรอบรม
(2) ขั้นกำรเรียนรู้ (Learning) ของผู้เข้ำอบรมว่ำเกิดกำรเรียนรู้จริงหรือไม่
โดยอำจแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ
- ผู้เข้ำอบรมเกิดกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงกำรหรือไม่
- ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้นจำกควำมรู้สึกของ
ตนเองเพียงใด
(3) ขั้นพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้ำอบรม เมื่อกลับไปปฏิบัติงำน
ณ สถำนที่ทำงำนแล้ว ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือไม่ โดยอำจแยกประเด็นพิจำรณำ คือ
- ผู้เข้ำอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำมที่คำดหวังไว้ใน
วัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่
- พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทำงไหน ระดับใด ชั่วครำว
หรือถำวร ดีขึ้นหรือ แย่ลง
(4) ขั้นผลลัพธ์ (Outcomes หรือ Results) อำจแยกเป็น 2 ประเด็น
หลักคือ
(4.1) ผลที่องค์กรได้รับ มีประเด็นที่ควรพิจำรณำ คือ
- ผลงำนทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม
- ผลลัพธ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรลดค่ำใช้จ่ำย ลดกำรสูญเสีย
หรือของเสียจำกกำรผลิตหรือกำรดำเนินงำน ลดอุบัติเหตุ และลดควำมสิ้นเปลืองต่ำง ๆ
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- ขวัญและกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือผู้ร่วมงำน ของผู้ผ่ำน
กำรอบรม
- กำรลดควำมขัดแย้ง บัตรสนเท่ห์ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งมีผลมำ
จำกกำรบริหำรงำนหรือกำรดำเนินงำนของผู้ผ่ำนกำรอบรม
- ควำมพึงพอใจ หรือควำมนิยม ของผู้รับบริกำร หรือหน่วยงำนที่
ประสำนงำนหรือดำเนินงำนเกี่ยวเนื่องด้วยกับผู้ผ่ำนกำรอบรม
(4.2) ผลที่ผู้เข้ำอบรมเองได้รับ อำจพิจำรณำได้จำก
- มีทักษะด้ำนต่ำง ๆ พร้อมทีป่ ฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ
- ผู้ผ่ำนกำรอบรม มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนเพียงใด
- มีทักษะด้ำนต่ำง ๆ พร้อมที่จะเป็นผู้บริหำรสำหรับตำแหน่งที่
ครองอยู่และตำแหน่งใหม่เพียงใด (ในกรณีโครงกำร ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำผู้บริหำร)
วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม
กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ควรจะพิจำรณำถึงประเด็นต่ำง ๆ
ครอบคลุม กระบวนกำรฝึกอบรมทั้งระบบ (เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ฝึกอบรม) ดังนั้น วิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมิน จึงน่ำจะมี ควำมหลำกหลำย ซึ่ง สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
ได้มขี ั้นกำรประเมินผลกำรอบรมในส่วนที่ได้นำไปปฏิบัติดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 4.7 รูปแบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรม
สิ่งที่ประเมิน
วิธีการประเมิน
แหล่งข้อมูล
ด้ำนวิทยำกร

ด้ำนผู้เข้ำอบรม

1. กำรสอบถำม
2. กำรสัมภำษณ์อย่ำงไม่
เป็นทำงกำร
3. ก ำ ร สั ง เก ต กำรณ์
ระหว่ำงกำรฝึกอบรม
1.กำรรวบรวมและแจง
นับควำมถี่ข้อมูลกำรเข้ำ
รับกำรอบรม

- ผู้เข้ำอบรม
- ผู้เข้ำอบรม
- ห้องฝึกอบรมขณะ
กำลังดำเนินกำร
ฝึกอบรม
- แบบฟอร์ม
ลงทะเบียน เข้ำอบรม
- ห้องฝึกอบรมขณะ
ดำเนินกำรฝึกอบรม

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินโครงกำร
2. แบบประเมินรำยวิชำ

ตำรำงเก็บ สถิติ กำรเข้ำ รับ กำร
อบรม
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สิ่งที่ประเมิน

วิธีการประเมิน
แหล่งข้อมูล
2. กำรสังเกตกำรณ์กำร
เข้ำอบรมและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรอบรม
ด้ำนเอกสำร
- กำรสอบถำม
- ผู้เข้ำอบรม
ประกอบกำรอบรม - แบบสอบถำม
- กำรสังเกตกำรณ์
ด้ำนกำรดำเนินงำน 1. กำรสอบถำม
- ผู้เข้ำอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่
2. กำรสังเกตกำรณ์
- ห้องฝึกอบรมขณะ
ดำเนินกำรฝึกอบรม
ด้ำนสภำพแวดล้อม 1. กำรสอบถำม
- ผู้เข้ำอบรม
และ สิ่งอำนวยควำม 2. กำรสังเกตกำรณ์
- บริเวณห้องฝึกอบรม
และกิจกรรมต่ำงๆ ของ
สะดวก ต่ำงๆ

เครื่องมือที่ใช้

1. แบบประเมินโครงกำร
2. แบบประเมินรำยวิชำ
แบบประเมินโครงกำร

- แบบประเมินโครงกำร

กำรฝึกอบรม

ผลจากการฝึกอบรม 1. กำรสอบถำม
(Outputs)
2. กำรสัมภำษณ์ (อย่ำง
ด้ำนปฏิกิริยำ
ไม่เป็นทำงกำร)
3. กำรสังเกตกำรณ์
ระหว่ำงกำรฝึกอบรม

- ผู้เข้ำอบรม
- ผู้เข้ำอบรม
- ห้องฝึกอบรมขณะ
กำลังดำเนินกำร
ฝึกอบรม

1. แบบประเมินโครงกำร
2. แบบประเมินรำยวิชำ

ด้ำนกำรเรียนรู้

1. กำรวัดผลก่อน-หลัง

-ผู้เข้ำอบรม

1. แบบทดสอบก่อนกำร
ฝึกอบรม หลังกำร อบรม
2. แบบสอบวัดทัศนคติ ก่อนหลังกำรอบรม
3. ข้อทดสอบฝึกปฏิบัติ เพื่อวัด
ทักษะก่อน

2. กำรวัดผลหลังกำร
ฝึกอบรม

- ผู้เข้ำอบรม

1. ข้อสอบข้อเขียน หลังกำร
อบรม
2. กำรมอบหมำยชิ้นงำน
( Assignment) ใ ห้ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
รำยบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
3. ข้อสอบฝึกปฏิบัติ เพื่อวัดทักษะ
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ขัน้ ตอนและวิธีดาเนินการในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม ควรจะมีขั้นตอนกำร
ติดตำมและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรมโดยทั่วไป แต่ละโครงกำร ดังนี้
ขั้นที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์กำรประเมิน ข้อมูลที่จะนำมำกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของ
กำรประเมินมำจำก วัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรม รวมกับ สิ่งที่ผู้บังคับบัญชำต้องกำรทรำบ แล้ว
สรุปเป็นวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน ดังตัวอย่ำงข้ำงล่ำงนี้
ขั้นที่ 2 ขั้นวำงแผนกำรประเมิน ในขั้นนี้เป็นกำรนำวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล
มำกำหนดเป็นแผนกำรประเมิน ได้แก่
1) กำหนดประเภท หรือ ระดับกำรประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรประเมิน
2) กำหนดคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องกำรทรำบ
3) กำหนดแหล่งที่มำของข้อมูล
4) กำหนดช่วงเวลำจัดเก็บข้อมูล
5) กำหนดเทคนิคหรือวิธีกำรและเครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูล
6) กำหนดวิธีกำร วิเครำะห์ข้อมูล โดยอำจกำหนดเป็นตำรำง
ขั้นที่ 3 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผล
3.1 เครื่องมือที่ ใช้ในกำรประเมินปฏิกิริยำ เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในระดับกำรประเมิน
ปฏิ กิ ริ ย ำของผู้ เ ข้ ำ อบรม ได้ แ ก่ แบบสอบถำม ซึ่ ง โดยปกติ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ด ำเนิ น กำร ประเมิ น ผล
จ ำเป็ น ต้ อ งพั ฒ นำขึ้ น มำเอง เพื่ อ ใช้ ใ นกำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ควำมคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ ำ อบรม
แบบสอบถำมโดยทั่วไป ในกำรประเมินผลระดับนี้ อำจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1) แบบประเมินโครงกำร เป็นแบบสอบถำมซึ่งเหมำะสมกับกำรใช้เป็นข้อคำถำม
แบบปรนัย กล่ำวคือ แต่ละข้อคำถำม จะมีคำตอบหลำยคำตอบให้เลือก โดยเมื่อได้รับข้อมูล หรือ
คำตอบแล้วสำมำรถนำมำแปลงเป็นตัวเลข แจกแจงควำมถี่ แล้ววิเครำะห์เชิงปริมำณได้ ไม่นิยม ใช้
คำถำมปลำยเปิด (Open-ended) หรือควรจะใช้น้อยที่สุด (อำจไม่เกิน 2-3 ข้อ) แต่ควรพยำยำม
กระตุ้น ให้ผู้ตอบได้แสดงควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อคำถำมประเด็นต่ำงๆที่มีอยู่แล้ว
ส่วนเนื้อหำหรือประเด็น ที่สอบถำม ควรกำหนดให้ครอบคลุมทุกด้ำนของโครงกำรฝึกอบรม ทั้งที่อยู่
ในปัจจัยนำเข้ำ ของกระบวนกำรฝึกอบรม (Inputs) และกระบวนกำรฝึกอบรม (Process) อำทิเช่น
- เนื้อหำหลักสูตร หัวข้อวิชำต่ำงๆ และวิธีกำรฝึกอบรม
- ควำมเหมำะสมของรำยละเอียดโครงกำรและกำหนดกำรฝึกอบรม
- วิทยำกร (หำกในโครงกำรเดียวกันนี้มีกำรใช้แบบประเมินรำยวิชำเพื่อสอบถำม
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เกี่ยวกับวิทยำกรอยู่แล้ว ในแบบประเมิน โครงกำรอำจจะเพียงแต่สอบ ถำมเกี่ยวกับภำพรวมของ
วิทยำกรเท่ำนั้น)
- เอกสำรประกอบกำรอบรม
- กำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่
- สถำนที่ สภำพแวดล้อม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
2) แบบประเมินรำยวิชำ มักจะนิยมใช้เป็นคำถำมแบบปรนัยล้วนๆ เพื่อควำม
สะดวรวดเร็วกำรตอบ เนื่องจำก เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิชำแต่ละวิชำทุก
วิชำ ผู้เข้ำอบรมจึงจะต้องตอบแบบสอบถำม นี้ในระยะเวลำ สั้นๆแต่บ่อยครั้ง โดยข้อคำถำม มักจะเน้น
ถึงประเด็นเกี่ยวกับ :
- วิทยำกรในแต่ละหัวข้อวิชำในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงละเอียด เช่น
- ควำมรอบรู้ในเนื้อหำวิชำ
- ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
- กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม
- กำรตอบข้อซักถำม
- กำรใช้โสตทัศนูปกรณ์
- ข้อดี หรือข้อควรปรับปรุงของวิทยำกร ฯลฯ
- เนื้อหำวิชำนั้นๆ ทั้งก่อน และหลังกำรฝึกอบรม
- ระยะเวลำฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อวิชำ
- เทคนิคกำรฝึกอบรมที่ใช้ในหัวข้อวิชำนั้น
- ประโยชน์ของหัวข้อวิชำนั้นในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในระดับของกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำอบรม ซึ่งได้แก่
ข้อทดสอบก่อน-หลังกำรอบรมนั้น เป็นเครื่องมือที่เจ้ำหน้ำ ที่ผู้ รับผิ ดชอบกำรประเมิน มักจะต้อง
พัฒนำขึ้นมำเอง หรือมิฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ดำเนินกำรรวบรวมเพื่อจัดทำ แบบทดสอบโดยขอควำม
ร่วมมือจำกวิทยำกรในแต่ละวิชำช่วยออกข้อสอบให้ในหัวข้อวิชำที่วิทยำกรรำยดังกล่ำวรับผิดชอบ
ส่วนข้อทดสอบข้อเขียน แบบฝึกปฏิบัติเพื่อวัดทักษะ โครงกำรหรือโครงงำน(Assignment) ต่ำงๆ ที่
วิทยำกรมอบหมำยให้ผู้เข้ำอบรม ฝึกปฏิบัตินั้น จำเป็นต้องอำศัย วิทยำกร หรือผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะ
ด้ำน เป็นผู้พัฒนำเครื่องมือดังกล่ำวขึ้นมำให้ หรืออำจใช้เครื่องมือ ที่ได้รับกำรพัฒนำไว้แล้ว และ มี
ควำมเหมำะสมกับลักษณะของโครงกำรฝึกอบรมที่ต้องกำรใช้สอบวัดก็ได้
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โดยทั่วไป แบบทดสอบก่อน-หลังกำรอบรมนั้นมักจะมีลักษณะเป็นข้อทดสอบปรนัย
ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวนมำก แต่ละข้อจะมีคำตอบหลำยข้อให้เลือกตอบ หรืออำจมีลักษณะเป็น
กำรให้เติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่ำงก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อควำมสะดวก ในกำรนำข้อมูลหรือ คำตอบที่
ได้มำแปลงเป็นตัวเลข เช่นเดียวกับแบบสอบถำมทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม บำงครั้ง แบบทดสอบก่อน-หลัง
กำรอบรมอำจมีลักษณะเช่นเดียวกับข้อสอบข้อเขียน และแบบฝึกปฏิบัติเพื่อ วัดทักษะทั่วไปก็ได้ แต่
จะแตกต่ำงกันเฉพำะที่จะ นำมำใช้วัดผลกำรเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังกำรอบรมเท่ำนั้นเอง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินพฤติกรรมในกำรทำงำน
เครื่องมือที่สำคัญซึ่งใช้ในระดับของกำรประเมินพฤติกรรมในกำรทำงำนมีเพียง 3
ชนิ ด คื อ แบบสอบถำมและแบบสั ม ภำษณ์ เพื่ อ ติ ด ตำมผลกำรฝึ ก อบรม และแบบสอบวั ด กำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนทัศนคติหรือที่เรียกว่ำ แบบสอบวัดทัศนคติ แบบสอบถำม เพื่อใช้ติดตำม
ผลกำรฝึกอบรมนั้น อำจมีควำมหลำกหลำยกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงกำรฝึกอบรมที่ต้องกำร
ติดตำมผล แต่โดยทั่วไปข้อคำถำมจะเน้นถึงกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมด้ำนต่ำงๆ ที่ผู้ผ่ำนกำรอบรม
แสดงให้สังเกตเห็นได้ระหว่ำง ก่อนกำรอบรม และหลังกำรอบรมเป็นสำคัญ ส่วนแบบสอบวัดทัศนคติ
ที่ใช้ติดตำมผลกำรอบรมนั้น จำเป็นต้องขอให้ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำขึ้น หรือใช้แบบสอบวัดที่มี
อยู่แล้ว
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลลัพธ์
เครื่องมือที่ใช้ในระดับกำรประเมินผลลัพธ์โดยรวมของโครงกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่
จะคล้ ำยคลึ งกับ เครื่ องมื อในกำรประเมิน พฤติกรรมในกำรทำงำน เช่น แบบสอบถำมและแบบ
สัมภำษณ์เพื่อติดตำมผลกำรอบรม แต่ข้อคำถำมจะเน้นที่ผลงำนและควำมก้ำวหน้ำของผู้ผ่ำนกำร
อบรม ตลอดจนผลรวมที่ได้เกิดกับหน่วยงำนและองค์กำรโดยรวม นอกเหนือไปจำกกำรสอบถำม
เกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมของผู้ผ่ำนกำรอบรมที่อำจมีกำรได้เปลี่ยนแปลงไป เครื่องมือ ที่ใช้ใน
กำรประเมินผล ระดับใดก็ตำม เครื่องมือเหล่ ำนั้นควรจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือในกำร
ประเมินผล ซึ่งได้แก่
1) ควำมเที่ยงตรง (Validity) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวัดสิ่งที่เรำต้องกำรจะ
วัดหรือประเมิน ไม่คลำดเคลื่อน เป็นกำร วัดสิ่งอื่น
2) ควำมเชื่อมั่น (Reliability) หมำยถึง ควำมเชื่อถือได้ว่ำเมื่อนำเครื่องมือนั้น ไป
วัดแล้วนำไปวัดอีกกี่ครั้งก็ตำม ก็จะได้ผลลัพธ์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
3) ควำมเป็นกลำงปรำศจำกอคติ (Objectivity) หมำยถึง กำรที่จะไม่ลำเอียง
หรือมีแนวโน้มที่จะคล้อย ตำมไปทำงใดทำงหนึ่ง
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4) ควำมเหมำะสมที่จะนำไปใช้ (Practicability) หมำยถึง ควำมสะดวกและ
เหมำะสมที่จะนำไปใช้ ทั้งในด้ำนเวลำ ค่ำใช้จ่ำย และควำมคล่องตัว จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย
5) ควำมง่ำย (Simplicity) หมำยถึง กำรง่ำยต่อควำมเข้ำใจ ง่ำยในกำรนำไปใช้
งำน และง่ำยในกำรดำเนินกำรเกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติตำมแผน เมื่อได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินแล้ว จึงเป็น
กำรลงมือปฏิบัติตำมแผน คือ ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น กำรสอบถำมด้วยแบบสอบถำม หรือ
กำรสัมภำษณ์ ตำมช่วงเวลำที่ได้กำหนดไว้
ขั้นที่ 5 ขั้นกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปรำยงำนกำรประเมินผล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วเป็นกำรนำข้อมูลมำวิเครำะห์ โดยนำเอำหลักสถิติ
ในกำรวิจั ย ทำง สั งคมศำสตร์ มำใช้ ก่อนที่จะนำผลกำรวิเครำะห์ ไปเขียนสรุปเป็นรำยงำนผลกำร
ประเมินโครงกำรฝึกอบรมต่อไป ส่วนวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จะขึ้นอยู่กับเทคนิค วิธีกำรประเมินผล
และเครื่ องมือที่ ใช้ ดังที่ได้ทำกำรวำงแผนกำรประเมินผลเอำไว้ตั้ งแต่ ต้น เท่ำที่สั งเกตดูจำกกำร
ดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และจำกตำรำงที่เกี่ยวข้อง อำจจำแนกวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมลักษณะของ
เครื่องมือและเทคนิควิธีกำรประเมินได้ 4 วิธี คือ
1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม
1.1) เมื่อรวบรวมข้อมูลได้จำกแบบสอบถำมซึ่งมีลักษณะเป็นข้อคำถำม
แบบให้ เลื อกคำตอบหลำยๆ คำตอบ และมีลั กษณะ ของคำตอบแบบที่ส ำมำรถเรียงเป็นคะแนน
ตำมล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ได้ ดั ง ที่ ใ ช้ กั น ในแบบประเมิ น โครงกำรหรื อ แบบประเมิ น รำยวิ ช ำนั้ น
ผู้รับผิดชอบควรจะต้องนำข้อมูลที่ได้ ไปเทียบค่ำคะแนน แจงนับควำมถี่ (Tally) และวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงสถิติ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย หรือที่เรียกว่ำ ค่ำมัธยมฐำนเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) เพื่อจะนำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้ไปเขียนเป็นรำยงำนสรุปต่อไป
1.2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมแบบให้เลือกคำตอบโดยไม่
จัดเรียงตำมลำดับ คะแนนควำมสำคัญ กำรวิเครำะห์ข้อมูล อำจทำได้ในลั กษณะกำรเปรียบเทียบ
อัตรำส่วนเป็นร้อยละ และอำจนำเสนอข้อมูลในรูปของตำรำงไขว้ (Cross Tabulations) ต่อไป
1.3) กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบใน
ลั ก ษณะของกำรเปรี ย บเที ย บก่ อ น-หลั ง กำรอบรม สำมำรถวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ได้ ใ นลั ก ษณะกำร
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของ คะแนนก่อนกำรอบรมและค่ำเฉลี่ยของคะแนนหลังกำรอบรม และผลต่ำง
ของคะแนนก่อน-หลังกำรอบรม เพื่อจะสรุปรำยงำนโดยใช้ผลต่ำงของค่ำเฉลี่ยของคะแนนก่อน-หลัง
กำรอบรมเป็นสำคัญ
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1.4) กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกรณีแบบสอบถำมเป็นคำถำมปลำยเปิด
(Opened-ended Questions) อำจทำได้ด้วยกำรจัดหมวดหมู่และแยกประเภทข้อมูล และอำจ
ดำเนินกำรแจกแจงควำมถี่ (Tally) ข้อมูล แล้วอำจคำนวณหำค่ำร้อยละ เพื่อนำเสนอ เป็นรำยงำน
ต่อไป
เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรฝึกอบรมแล้ว ผู้ประเมินจะต้องจัดทำรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรอบรม เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ และเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบต่อไป ส่วนรำยงำนกำร
ประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม นั้น ควรประกอบด้วย
1. ชื่อโครงกำรฝึกอบรมที่ประเมิน
2. วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล
3. วิธีกำรประเมินผล
3.1 ขอบเขตในกำรประเมินผล
3.2 วิธีกำรเก็บข้อมูล
3.3 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือสถิติที่เกี่ยวข้อง
4. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ โดยอำจอยู่ในรูปของ
ตำรำงพร้อมกำรอธิบำยควำม
5. สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรประเมินโดยส่วนรวมทั้งหมด
5.2 ข้อดี และข้อควรปรับปรุง
5.3 ข้อเสนอแนะจำกผู้ประเมิน และ/หรือผู้รับผิดชอบโครงกำรฝึกอบรม
6. ภำคผนวก
6.1 รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม
6.2 รำยชื่อผู้เข้ำอบรม/ตำแหน่ง/หน่วยงำนที่สังกัด (รวมทั้งสถิติกำรเข้ำ
อบรม)
6.3 รำยชื่อวิทยำกร
6.4 แบบประเมิน หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
6.5 เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงกำรฝึกอบรม หมำยถึง สิ่งที่เป็น
เป้ำหมำยสูงสุดของกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมในระยะยำว ซึ่งอำจจะเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ใช่สิ่ง
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เดียวกันกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรฝึกอบรมก็ได้ ดังตัวอย่ำงเช่น กำรลดค่ำใช้จ่ำย กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร กำรลดควำมผิดพลำดหรือกำรตำหนิ กำรเพิ่มปริมำณ หรือ
คุณภำพ ของผลผลิตและบริกำร กำรปรับปรุงขวัญของบุคลำกร และกำรลดอุบัติเหตุ เป็นต้น
11) ผลการดาเนินการงานฝึกอบรม ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2558 - 2562
จำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมทั้ง 3 ประเภท คือหลักสูตร
ประเภทหน่ ว ยงำนโครงกำรควำมร่ ว มมื อ (In-house Training) หลั ก สู ต รประเภทผู้ ส นใจทั่ ว ไป
(Public Training) และหลักสูตรประเภท E-Training สำมำรถสรุปผลกำรดำเนิงำนกำรจัดฝึกอบรม
รูปแบบพิเศษ ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.8 สรุปรายได้จากงานฝึกอบรมรวม ปีงบประมาณ 2558 – 2562
รายละเอียด
2558
2559
2560
2561
2562
รำยได้งำนจัดอบรม (บำท) 16,276,410 8,757,960 14,340,721 7,544,940 10,543,500
จำนวนผู้เข้ำอบรม (คน)
3,557
4,294
3,582
2,927
2,666
จำนวนครั้งกำรจัดอบรม
81
105
109
92
94
หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรอบรม
21
30
43
27
37
ตารางที่ 4.9 สรุปรายได้จากงานฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2558 - 2562
ปีงบ
ประมำณ
2558
2559
2560
2561
2562
รวม
รำยรับ
5 ปี

เป้าหมาย
รายได้
9,800,000
9,898,000
9,997,000

ร้อยละ
166.09
88.48
143.45

หลักสูตร In-house
Training
รายได้
ร้อยละ
12,594320 77.38%
3,637,510
41.53%
9,481571
66.12%

หลักสูตร Public
Training
รายได้
ร้อยละ
3,620,890 22.25%
4,960,050 56.63%
4,785,950 33.37%

หลักสูตร E-Training
รายได้
61,200
160,400
73,200

ร้อยละ
0.38%
1.83%
0.51%

11,000,000
11,055,000

68.59
95.37

2,814,940
6,314,000

37.31%
59.88%

4,37,860
4,81,200

61.47%
39.65%

62,200
48,300

0.82%
0.46%

51,750,000

101.23

34,842,341

56.44%

17,548,090

42.67%

453,000

0.80%

102
กำรดำเนินงำนของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (2558 - 2562) จะเห็นได้
จำกผลกำรดำเนินงำนและเป้ำหมำยรำยรับจำกกำรจัดฝึกอบรมสำมำรถดำเนินงำนได้ดังนี้ ในปี 2558
มี ร ำยรั บ เป้ ำ หมำย 9,800,000 บำท รำยรั บ จริ ง 16,276,410 บำท ปี 2559 มี ร ำยรั บ เป้ ำ หมำย
9,898,000 บำท รำยรับจริง 8,757,960 บำท ปี 2560 มีรำยรับเป้ำหมำย 9,997,000 บำท รำยรับ
จริง 14,340,721 บำท ปี 2561 รำยรับเป้ำหมำย 11,000,000 บำท รำยรับจริง 7,570,440 บำท ปี
2562 รำยรั บ เป้ ำ หมำย 11,055,000 รำยรั บ จริ ง 10,543,500 บำท รวมรำยได้ 5 ปี ย้ อ นหลั ง
52,435,731 บำท คิดเป็นร้อยละ 101.32 ของกำรเป้ำหมำยรำยได้ ทั้งนี้ สำนักกำรศึกษำต่อเนื่ อง
สำมำรถดำเนินงำนฝึกอบรมได้ตำมเป้ำหมำยรำยได้ที่มหำวิทยำลัยกำหนดในแผนปฏิบัติกำรคือ มียอด
รำยได้สะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งสำมำรถคำดกำรณ์กำรฝึกอบรมในอนำคตยังมีแนวโน้มควำมต้องกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ด้วยวิธีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งประเภทกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร (In-house
Training) และกำรฝึกอบรมแบบซื้อจำกหน่วยงำนภำยนอก (Public Training) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรพัฒนำฝึกอบรมแบบหน่วยงำนภำยในองค์กร (In-house Training) ยังมีควำมต้องกำรจัดฝึกอบรม
ภำยในหน่ ว ยงำนทั้ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ เ พิ่ ม ทั ก ษะกำรปฏิ บั ติ ง ำน เช่ น หลั ก สู ต รทำงด้ ำ นนวั ต กรรม
หลั กสู ตรเฉพำะตำแหน่ งกำรทำงำนบุ คคลเพื่ อเป็น กำรสร้ำ งเส้ นทำงควำมก้ำวหน้ำ ในสำยอำชี พ
(Career Path) ให้กับบุคลำกรในองค์กร สร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนเพิ่มทักษะในกำรปฏิบัติ งำน
เพื่อให้องค์กรได้ผลผลิตสูงขึ้น และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพที่ดีมีมำตรฐำนเพิ่มศักยภำพให้บุคลำกร
กำรฝึกอบรมในหน่วยงำนเป็น เครื่ องมือหนึ่งที่ใช้ในกำรพัฒนำ ซึ่งกำรฝึกอบรมมีประโยชน์ทั้ง ต่อ
หน่วยงำน และบุคลำกร
กำรฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อหน่วยงำน องค์กร ดังต่อไปนี้
(1) ช่วยเพิ่มผลผลิต รำยได้ กำไร ให้แก่หน่วยงำน
(2) ช่วยลดค่ำใช้จ่ำย เวลำ ลดอุบัติเหตุ ลดกำรลำออกของบุคลำกร
(3) ช่วยให้เกิดควำมสำมัคคี ช่วยให้เกิดมีทิศทำงในกำรทำงำนไปในทิศทำงอย่ำง
เดียวกัน
(4) ช่วยให้หน่วยงำน ขยำยงำน ขยำยสำขำได้มำกขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น
(5) ช่วยให้หน่วยงำน มีกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรปรับตัวได้ทันต่อกำรแข่งขัน
กำรฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อบุคลำกร ดังต่อไปนี้
(1) เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ใหม่ๆให้แก่บุคลำกร
(2) เป็นกำรลดควำมขัดแย้งและเพิ่มควำมสัมพันธ์อันดีของบุคลำกร
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(3) ทำให้บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ ทำให้มีควำมกระตือรือร้นใน
งำนที่ทำงำน
(4) ลดกำรกำกับควบคุม กำรติดตำมกำรทำงำนของบุคลำกร
(5) เพิ่มศักยภำพ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิดในกำรกล้ำแสดงออกของบุคลำกร
การฝึกอบรม คือ กระบวนกำรพัฒ นำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมช ำนำญ และทัศนคติของบุคคล
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสัมฤทธิ์ผลและมีควำมพร้อมที่จะทำงำนในหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรในอนำคต กำรจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งที่หน่ว ยงำนต่ำงๆ ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒ นำ
ทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ในองค์ ก ร กำรฝึ ก อบรมเป็ นรู ปแบบหนึ่ ง ที่ ใช้พั ฒ นำคน เพรำะ “คน” เป็ น แรง
ขับเคลื่อนขององค์กรที่ต้องกำรกำรพัฒนำศักยภำพและเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
พั ฒ นำบุ ค ลิ ก ภำพอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก้ ำ วทั น โลกเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น และอนำคต การ
ฝึกอบรม นอกจำกจะมีประโยชน์ต่อตัว บุคลำกร หรือพนักงำนเองแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรด้วย
อำทิ กำรฝึกอบรมจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนแรงงำน และประหยัดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรทำงำนผิดพลำด
ลดควำมสู ญเสี ย ด้ ำนวัส ดุ อุป กรณ์ และค่ำ ใช้จ่ ำยต่ำ ง ๆ อีกทั้งยังช่ว ยเพิ่ มผลผลิ ต ทั้ง ทำงตรงและ
ทำงอ้อมอีกด้วย
12) ด้านงบประมาณการบริหารโครงการฝึกอบรม
กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมใช้งบประกำรจัดฝึกอบรมจำกงบประมำณเงิน
รำยได้ที่มีจ่ำยเงินงบประมำณ รหัส จ 1.4.1 งำนจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตำมระเบียบงบประมำณและ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณต่อกองแผนงำน โดยงบประมำณกำรใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม
แบ่งหมวดกำรเงินเป็น 2 หมวดใหญ่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำน ดังนี้
1) หมวดค่ำตอบแทนจะเป็นกำรใช้จ่ำยกำรจัดฝึกอบรม คือ
- ค่ำตอบแทน เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ ค่ำพำหนะวิทยำกร
เจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น
- ค่ำสถำนที่จัดฝึกอบรม ค่ำห้องประชุม ค่ำอำหำร – เครื่องดื่ม ค่ำห้องพัก
- ค่ำศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เช่น หมวดค่ำวัสดุ จะใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรซื้อของวัสดุ
ที่เกี่ย วข้องในกำรจั ดฝึ กอบรม เช่น ปำกกำ กระเป๋ำเอกสำร ค่ำเขียนวุฒิ บัตร ค่ำหนังสื อที่ใช้ใ น
หลักสูตร ค่ำสิ่งของที่เกี่ยวข้องที่ใช้กำรฝึกอบรมต่ำงๆ ค่ำศึกษำดูงำนที่จัดจ้ำงบริษัททัวร์ ค่ำจัดจ้ำงรถ
ปรับอำกำศเพื่อใช้ในกำรจัดฝึกอบรม ที่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อกำรจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
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ผู้รับผิดชอบกำรจัดฝึกอบรมจะทำกำรคิดงบประมำณกำรใช้จ่ำยในหลักสูตรเพื่อทำ
กำรขอนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมให้พอเพียงต่อกำรจัดในแต่ละครั้ง โดยหลักกำรคิด
งบประมำณก่อนกำรจั ดฝึ กอบรมคือ ดูจำนวนวันกำรจัดฝึ กอบรม ส ำรวจตำรำงกำรจัดฝึ กอบรม
จำนวนวิทยำกร สถำนที่กำรจัดภำยในมหำวิทยำลัย หรือภำยนอกมหำวิทยำลัย จำนวนเจ้ำหน้ำที่ ค่ำ
วัสดุ เอกสำร ค่ำหนังสือ จำนวนผู้เข้ำอบรม กิจกรรมที่ใช้ในหลักสูตร เป็นต้น แล้วนำมำคำนวณเป็น
ตัว เงิน รวมในกำรใช้จ่ ำยในแต่ล ะครั้งแต่ล ะหลั กสู ตร โดยคิดตำมเกณฑ์ระเบียบกำรจั ดโครงกำร
ฝึกอบรมทีม่ ลี ักษณะพิเศษ และมติคณะกรรมกำรฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ
4.4 บทวิเคราะห์
จำกทีก่ ล่ำวมำแล้วข้ำงต้น สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำ กระบวนกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร
In-house Training ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จะต้องประกอบไป
ด้ว ยหลำยปั จ จั ย และมีกำรดำเนิ นงำนที่ เป็น ขั้นตอนที่ชั ดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรพั ฒ นำ
มำตรฐำนกำรจัดฝึ กอบรมและกำรบริกำรที่ดีเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ด้วยต่อไปในอนำคต ดังนั้นในบทวิเครำะห์ขอนำเสนอประเด็นที่น่ำสนใจโดยมีรำยละเอียดที่นำเสนอ
มี 2 ประเด็นใหญ่ ดังต่อไปนี้
- สภำพที่เป็นจริงปัจจุบันของกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training
ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
- ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีผลโดยตรงกับงำนฝึกอบรม
 สภาพที่เป็นจริงปัจจุบันของการบริหารโครงการจัดฝึกอบรมประเภท In-house
Training ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม หมำยถึง กระบวนกำรที่สำคัญในกำรที่จะทำให้กำร
พัฒนำบุคลำกรของหน่ว ยงำนเป็น ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งผู้รับผิดชอบในกำรบริห ำรโครงกำร
ฝึกอบรมจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรฝึกอบรม หลักกำรบริหำรงำนฝึกอบรม มี
ทัศนคติที่ดีต่อกำรฝึกอบรมในฐำนะผู้บริหำรโครงกำร ผู้ให้คำแนะนำปรึกษำ ผู้อำนวยควำมสะดวก ผู้
ประสำนงำน ผู้ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งจะต้องใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ เพื่อให้กำรบริหำรโครงกำร
ฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลำกรและองค์กร ดังนั้นในประเด็นนี้สำมำรถสรุปเป็นขั้นตอนกำร
ดำเนินงำนตำมแผนภูมิและอธิบำยผลวิเครำะห์ได้ดังนี้
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รูปแบบของกำรพัฒนำหลักสูตรส่วนมำกจะพัฒนำมำจำกแนวคิดของนักวิชำกำร
กำรศึกษำชำวต่ำงประเทศ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันไป แต่กระบวนกำรและ
ขั้นตอนควรประกอบด้วยกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนที่ซึ่งประกอบด้วยปรัชญำกำรศึกษำ ผู้เรียน
สังคม สภำพแวดล้อมและเทคโนโลยีและอื่นๆ เพื่อนำมำกำหนดจุดมุ่งหมำยเลือกเนื้อหำสำระและ
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จัดลงในหลักสูตร แล้วนำหลักสูตรไปทดลองใช้เพื่อหำข้อบกพร่องเพื่อนำมำ
แก้ไขหลักสูตรที่สมบูรณ์และนำไปใช้ สุดท้ำยทำกำรประเมินผลหลักสูตรและนำผลจำกกำรประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อไป กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรจะเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงเป็นวัฏจักร

2.กำรสร้ำง
ออกแบบ
หลักสูตร

IN PUT
ควำม
ต้องกำรใน
กำรฝึกอบรม
ของ
หน่วยงำน

3.กำรกำหนด
โครงกำร
4.2กำรดำเนินกำร
ระหว่ำงกำรฝึกอบรม

4.3 กำร
ดำเนินกำร
หลังกำรฝึกอบรม

4.1กำรดำเนินกำร
ก่อนกำรฝึกอบรม
1.กำรหำ
ควำมต้องกำร
ในกำร
ฝึกอบรม

5. สรุปกำร
ประเมินผล

OUT PUT
- สำเร็จตำม
วัตถุประสงค์
ของ
หน่วยงำน
และผู้เข้ำ
อบรม
-ผู้เข้ำอบรมมี
ควำมพึง
พอใจ
-ผู้เข้ำอบรมมี
ควำมรู้
เพิ่มขึน้

แผนผังที่ 4.2 กระบวนการจัดฝึกอบรมของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำรจัดฝึกอบรมประเภท In-house Training หมำยถึง กำรจัดกำรอบรมเฉพำะขององค์กร
ใดองค์กรหนึ่งมีเฉพำะพนักงำนขององค์กรที่จัดอบรมเท่ำนั้น ส่วนจะแยกแผนกหรือรวมแผนกก็ว่ำกัน
ไปตำมหัวข้อและวัตถุประสงค์ อำจจัดภำยในสถำนประกอบกำรถ้ำมีสถำนที่เพียงพอ หรืออำจไปเช่ำ
สถำนที่จัดอบรมนอกสถำนประกอบกำรก็ได้ เป็นกำรจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมำะสม
ตำมผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีกำรคัดเลือกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ ด้วยเนื้อหำและรูปแบบกำรเรียนรู้ทุก
กระบวนกำร ซึ่งถูกกำหนดโดยเฉพำะสำหรับองค์กร ทำให้กำรจัดฝึกอบรมภำยใน หรือ In-house
Training นี้ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภำพสูงมำก หำกมีกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกต้อง จะทำให้

106
ผลลัพธ์ที่ออกมำเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภำพสูงสุดต่อบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม และส่งผลลัพธ์
ที่ดีโดยตรงต่อองค์กร
กำรอบรมภำยในองค์กร (In-house Training)
จุดเด่น
- พนักงำนผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้และทักษะที่เหมือนๆ กันในครั้งเดียวกัน มำตรฐำน
เดียวกัน
- หำกมีจุดที่เป็นปัญหำหรือข้อขัดแย้งสำมำรถหำข้อสรุปด้วยกันได้เลย
- สำมำรถจัดเวลำที่เหมำะสมกับหน้ำงำนได้ ถ้ำงำนยุ่งก็สำมำรถเลื่อนไปก่อนได้
- โดยทั่วไปใช้งบประมำณค่ำใช้จ่ำย (ต่อหัว) น้อยกว่ำกำรส่งไปรับกำรอบรมภำยนอก
จุดที่ควรต้องพิจารณา
- ต้องจัดสรรเวลำให้เหมำะสม ไม่ให้ออกไปทำงำนขณะรับกำรอบรม (พนักงำนบำงคนอ้ำง
งำนยุ่ง หรือทิ้งงำนไม่หลุด)
- วิ ท ยำกรต้ อ งควบคุ ม บรรยำกำศอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ให้ พ นั ก งำนคล้ อ ยตำมกำร
เปลี่ยนแปลงที่หวังผล
ประโยชน์ของ In-house Training
1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อประสิทธิภำพในกำรรับกำรถ่ำยทอดจำกวิทยำกร
2. กำรออกแบบหลักสูตรกำรฝึกอบรมสำมำรถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตำม
ควำมต้องกำร และสภำพปัญหำที่แท้จริงขององค์กร
3. กำรฝึกอบรมจะได้รับกำรเรียนรู้และพัฒนำพร้อมๆ กันตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร
4. ลดค่ำใช้จ่ำยในเรื่องค่ำประสำนงำน ค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก ทำให้ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อรำยบุคคล
ไม่สูงมำก
ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบประเภทหลักสูตรการจัดฝึกอบรมของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ข้อ
ประเภทหลักสูตร In-house Training
เปรียบเทียบ
ผูด้ ำเนินกำร สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงำน
จัดโครงกำร ภำยนอกมหำวิทยำลัย
ฝึกอบรม

ประเภทหลักสูตร Public Training
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ร่วมกับ
สำขำวิชำ สำนัก/สถำบัน
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

สรุปข้อเปรียบเทียบ
-In-house ร่วมมือกับ
ภำยนอกองค์กร
- ผู้สนใจทั่วไปร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย
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ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบประเภทหลักสูตรการจัดฝึกอบรมของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
(ต่อ)
ข้อ
ประเภทหลักสูตร In-house Training
เปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์ จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงำนเฉพำะกลุ่ม
กำรจัด
ส่วนมำกเป็นหน่วยงำนภำยนอก
ฝึกอบรม

ประเภทหลักสูตร Public Training
จัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภำยนอก
หน่วยงำนหรือภำยในองค์กร

กำร
ออกแบบ
พัฒนำ
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ออกแบบหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของ
หน่วยงำน โดยศึกษำจำกข้อมูลจำเพำะ
จำกหน่วยงำน แล้ะวนำมำสร้ำงหลักสูตร
โดยใช้ (Training curriculum) ตำมที่
หน่วยงำนต้องกำร มีควำมเป็นอิสระ

- ออกแบบหลักสูตรจำกสำขำวิชำส่งมำ
เข้ำร่วมกำรจัดฝึกอบรม
- ออกแบบโดยสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง

กำรกำหนด
โครงกำร
ฝึกอบรม

เป็นกำรเขียนโครงกำร ตั้งแต่ ชือ่ หลักสูตร
หลักกำรเหตุผล วัตถุประสงค์ หัวข้อวิชำ
วิธีกำรอบรม ระยะเวลำกำรอบรม สถำนที่
อบรม ผลที่คำดว่ำจะได้ งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

เป็นกำรเขียนโครงกำร ตั้งแต่ –ชือ่
หลักสูตร หลักกำรเหตุผล วัตถุประสงค์
หัวข้อวิชำ วิธีกำรอบรม ระยะเวลำกำร
อบรม สถำนที่อบรม ผลที่คำดว่ำจะได้
อัตรำค่ำลงทะเบียนต่อคน หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สรุปข้อเปรียบเทียบ
-In-houes จัดเฉพำะ
หน่วยงำนนั้นๆ
Public จัดให้กับบุคคล
ทั่วไป ทั้งภำยนอก และ
ภำยในองค์กร
แตกต่ำงกัน- In-house
เป็นกำรออก
แบบ TM - Tailor Made
เป็นหลักสูตรแบบสั่งตัด
เฉพำะ
- ผู้สนใจทั่วไป RM Ready Made เป็น
หลักสูตรที่สำมำรถเรียนได้
ทั่วไปเป็น หลักสูตรแบบ
สำเร็จรูปทั่วไป ไม่
เฉพำะเจำะจงในกำรอบรม
ไม่จำเป็นต้องออกแบบ
หลักสูตรเอง
แตกต่ำง
In-house Training
เป็นกำรค่ำใช้จ่ำยอัตรำ
เหมำรวมทั้งหลักสูตร
Public Training เป็นกำร
คิดอัตรำค่ำลงทะเบียนต่อ
รำยบุคคล
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ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบประเภทหลักสูตรการจัดฝึกอบรมของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
(ต่อ)
ข้อ
เปรียบเทียบ
กำรบริหำร
โครงกำร
ฝึกอบรม

ประเภทหลักสูตร In-house Training

ประเภทหลักสูตร Public Training

เป็นกำรดำเนินกำร 3 ช่วง
ก่อนกำรจัดฝึกอบรม
ระหว่ำงกำรอบรม
หลักงกำรอบรม
จำนวนวันที่จัด หน่วยงำนสำมำรถกำหนดวันจัด
อบรม
ฝึกอบรมได้

เป็นกำรดำเนินกำร 3 ช่วง
ก่อนกำรจัดฝึกอบรม
ระหว่ำงกำรอบรม
หลักงกำรอบรม
สำนักเป็นผู้กำหนดวันจัดฝึกอบรม

หัวข้อกำร
อบรม

หน่วยงำนสำมำรถเลือกหัวข้อกำร
ฝึกอบรมที่ต้องกำรพัฒนำได้
เฉพำะเจำะจงของหน่วยงำน

สำนักเป็นผู้กำหนดหัวข้อกำรฝึกอบรม
แบบไม่เฉพำะเจำะจง

วิธีกำร

บรรยำยและ กำรฝึกปฏิบัติ

บรรยำยและ กำรฝึกปฏิบัติ

วิทยำกร

หน่วยงำนสำมำรถเลือกเฉพำะเจำะจง
วิทยำกรได้

สำนักเป็นผู้จัดหำวิทยำกรเอง

สรุปข้อเปรียบเทียบ
เหมือนกันในกำร
ดำเนินกำรจัดฝึกอบรม

ควำมแตกต่ำงกัน
In-house Training
หน่วยงำนเป็นผู้ระบุวันที่
ต้องกำรจัดฝึกอบรม
Public Training สำนัก
เป็นผู้กำหนดวันกำรจัดใน
แต่ละหลักสูตร
-แตกต่ำงกัน
In-house Training
หน่วยงำนสำมำรถเลือก
หัวหัวข้อที่ต้องกำร
ฝึกอบรมได้เอง
Public Training สำนัก
เป็นผู้กำหนดหัวข้อกำร
ฝึกอบรมทั่วไปเอง
วีธีกำรจัดฝึกอบรม
เหมือนกัน บรรยำย เน้น
ฝึกปฏิบัติ
มีควำมแตกต่ำง
In-house Training
หน่วยงำนเลือกวิทยำกรที่
ต้องกำรได้ในหลักสูตรนั้น
Public Training สำนัก
เป็นผู้จัดหำวิทยำกรมำ
บรรยำย
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ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบประเภทหลักสูตรการจัดฝึกอบรมของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
(ต่อ)
ข้อ
เปรียบเทียบ
ค่ำลงทะเบียน

ประเภทหลักสูตร Public Training

สรุปข้อเปรียบเทียบ

คิดเหมำจ่ำยรวมทั้งหลักสูตรหรือ
ค่ำเฉลี่ยเป็นรำยบุคคล

คิดเป็นอัตรำค่ำลงทะเบียนเป็นรำยบุคคล

สถำนที่จัด
ฝึกอบรม

หน่วยงำนสำมำรถเลือกสถำนที่จัด
ฝึกอบรมภำยนอกมหำวิทยำลัยหรือจัด
ภำยในมหำวิทยำลัย

จัดภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ศูนย์สัมมนำ
สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

วิธีกำร
ประเมินผล
กำรฝึกอบรม

ใช้กำรประเมินผลด้วย
แบบประเมินผลรำยหัวข้อวิชำ เพื่อ
พิจำรณำผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อวิชำมี
ควำมน่ำเชื่อถือและชัดเจนและได้ผล
ลัพธ์ แล้วนำมำปรับปรุง ในครั้งต่อไป
แบบประเมินหลังกำรฝึกอบรม เป็นกำร
ประเมินภำพรวมทั้งหมดของโครงกำร
ไม่ได้จัดทำ ทำเนียบรุ่นเพรำะเป็น
หน่วยงำนเดียวกัน มีควำมรู้จกั กันดีใน
รุ่น จึงไม่จัดทำ

ใช้กำรประเมินผลด้วย
แบบประเมินผลรำยหัวข้อวิชำ เพื่อ
พิจำรณำผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อวิชำมีควำม
น่ำเชื่อถือและชัดเจนและได้ผลลัพธ์ มำก
น้อย แล้วนำมำปรับปรุงในครั้งต่อไป
แบบประเมินหลังกำรฝึกอบรม เป็นกำร
ประเมินภำพรวมทั้งหมดของโครงกำร
จัดทำ ทำเนียบรุ่น เนื่องจำกผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ต่ำงมำคนละหน่วยงำนจึงต้องจัด
ทำเนียบรุ่นเพื่อให้ได้ติดต่อกันเป็นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมในแต่
ละรุ่นต่อไป

ควำมแตกต่ำง
In-house Training
หน่วยงำนคิดค่ำใช้จ่ำย
กำรฝึกอบรมทั้งหลักสูตร
เป็นอัตรำเหมำจ่ำย
ทั้งหลักสูตร
Public Training สำนัก
คิดเป็นอัตรำลงทะเบียน
รำยบุคคล/หลักสูตร
แตกต่ำงกัน
In-house Training
สำมำรถเลือกสถำนทีจ่ ัด
ฝึกอบรมภำยนอกและ
ภำยในมหำวิทยำลัย
หลักสูตร Public
Trainiing จัดอบรมภำยใน
มหำวิทยำลัย
เหมือนกับในวิธีกำร
ประเมินผล

กำรจัดทำ
ทำเนียบรุ่น

ประเภทหลักสูตร In-house Training

แตกต่ำงกัน
In-house Training ไม่
จัดทำทำเนียบรุ่น
Public Training จัดทำ
ทำเนียบรุ่น
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ข้อเสนอแนะ
จำกผลสรุปเปรียบเทียบที่มีควำมแตกต่ำงและถือว่ำเป็นจุดแข็งของคู่แข่ง แต่เป็นจุดอ่อนของ
กระบวนกำรจัดฝึกอบรม ที่จะปรับปรุง มีดังนี้
1. ผู้ดำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม ดำเนินกำรฝึกอบรมโดยสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มีควำม
แตกต่ำงกัน คือ In-house Training ร่วมมือกับภำยนอกองค์กร ผู้สนใจทั่วไปร่วมมือกับ องค์กร
ภำยในมหำวิทยำลัย
2. วัตถุประสงค์กำรจัดฝึกอบรม และกำรออกแบบหลักสูตรทั้งสองประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน
คือ In-house Training จัดให้หน่วยงำนเดียวกันไม่ร่วมกับหน่วยงำนอื่น เป็นกำรออกแบบหลักสูตร
เฉพำะเจำะจง ส่วน Public Training สำนักเป็นผู้กำหนดหลักสูตรเองจัดให้กับผู้สนใจทั่วไปเป็นกำร
จัดหลักสูตรแบบทั่วไปผู้สนใจสำมำรถเลือกอบรมได้ด้วยตัวเอง
3. กำรกำหนดโครงกำรฝึกอบรมมีลักษณะคล้ำยคลึงกันมีควำมแตกต่ำงในเรื่องงบประมำณ
แตกต่ำง In-house Training เป็นกำรค่ำใช้จ่ำยเหมำรวมทั้งหลักสูตร Public Training เป็นกำรคิด
อัตรำค่ำลงทะเบียนต่อรำยบุคคล
4. กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม เหมือนกันในกำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
ก่อน ระหว่ำง หลังกำรฝึกอบรม
5. หัวข้อรำยวิชำกำรฝึกอบรม วิธีกำรอบรม วิทยำกร มีควำมแตกต่ำงกัน In-house Training
หน่วยงำนสำมำรถเลื อก หัวข้อกำรฝึกอบรม วิธีกำรฝึกอบรม วิทยำกร ที่ต้องกำรฝึกอบรมได้ เ อง
เพื่อให้ตรงเป้ำหมำยกับหลักสูตร ส่วน Public Training สำนักเป็นผู้กำหนดหัวข้อกำรฝึกอบรมวิธีกำร
วิทยำกร ให้เองเพรำะเป็นหลักสูตรทั่วไปไม่เฉพำะเจำะจงกลุ่มที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
6. สถำนที่จัดฝึกอบรม แตกต่ำงกัน In-house Training สำมำรถเลือกสถำนที่จัดฝึกอบรม
ภำยนอกได้ ทั้งภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย หลักสูตร Public Trainiing ส่วนมำกใช้สถำนที่
จัดอบรมภำยในมหำวิทยำลัย
7. วิธีกำรประเมินผล มีควำมเหมือนกันคือใช้แบบประเมิน รำยหัวข้อวิชำในกำรฝึกอบรม แบบ
ประเมินหลังกำรฝึกอบรมซึ่งเป็นกำรสรุปภำพรวมกำรจัดฝึกอบรมทั้งโครงกำร ผลประเมินควำมพึง
พอใจในหัวข้อวิชำ ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่ ควำมพึงพอใจวิทยำกร ผล
ของกำรประเมินทั้งหมดมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำหลักสูตรทั้ง สองประเภท เพรำะจะทำให้เกิดกำร
ปรับรุงในทำงที่ดีขึ้นเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ต่อไปในอนำคต
กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรฝึกอบรมทั้งสองประเภท คือ In-house Training
และ Public Training มีลักษณะกระบวนกำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรมที่มีทั้งควำมเหมือนกันและมี
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ควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งควำมแตกต่ำงสำมำรถเป็นทั้งจุดแข็งของหลักสูตรประเภท In-house Training
เช่น ค่ำลงทะเบี ย น สถำนที่ใช้จั ดฝึ กอบรม กำรออกแบบหลั กสู ตร วิธีกำรฝึ กอบรม จุดแข็ง ของ
หลั ก สู ต รประเภท In-house Training ที่ ส ำมำรถวิ เ ครำะห์ เป็ น ประเด็น ได้ ดัง นี้ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำร
ฝึกอบรมไม่สูงมำกคลอบคลุมทั้งโครงกำรจำนวนคนอบรมมีจำนวนมำก และมีควำมแน่นอนในยอด
จ ำนวนผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม จุ ด แข็ ง ในกำรออกแบบหลั ก สู ต ร คื อ สำมำรถได้ ห ลั ก สู ต รตรงต่ อ
สมรรถนะของหน่วยงำนเป็นลักษณะ Tm Tailor made เป็นกำรออกแบบเฉพำะหน่วยงำนที่มีควำม
ต้องกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของหน่วยงำนสำมำรถเพิ่มเติมทักษะให้บุคลำกรของหน่วยงำนที่
ต้องกำรให้มีในกำรปฏฺบัติงำน คือเพิ่มเติมส่วนที่ขำดได้ จุดอ่อนของ In-house Training คือในกำร
กำหนดโครงกำรฝึกอบรมต้องอยู่ในข้อสัญญำ หรือข้อตกลงกับหน่วยงำนทำให้กำรดำเนินโครงกำร
ต้องล่ำช้ำเพรำะต้องมีกำรติดต่อสื่อสำรกลั บยังยังหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงและต้องรอคำตอบกลับมำแก้ไข
ต่อไป เช่นกำรใช้สถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัยไม่ว่ำง ทำงสำนักซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจัดฝึกอบรมต้องติดต่อ
หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำงซึ่งต้องรอคำตอบกลัมำยังสำนักเพื่อดำเนินกำรต่อไป ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำได้ โอกำส
ในกำรด ำเนิ น งำนหลั ก สู ต รประเภท In-house Training ในอนำคตมี ผ ลไปในทำงที่ ดี เนื่ อ งจำก
พิจำรณำจำกสถิติกำรจัดฝึกอบรมให้หน่วยงำนภำยนอกมีหน่วยงำนมำใช้บริกำรกำรจัดฝึกอบรมอย่ำง
สม่ำเสมอมียอดรำยรับ 5 ปีย้อนหลังเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ จำนวนหน่วยงำนผู้ใช้บริกำรจ้ำงจัดอบรม มี
มำกขึ้น หน่ ว ยงำนใหม่ๆ มำใช้บ ริ กำรมำกขึ้นจำกข้อมูล ย้อนหลั ง 5 ปี (2558-2562) ทั้งนี้เพื่อให้
หลั กสู ตรประเภท In-house Training มีผ ลกำรดำเนินที่ดีต่ อ ไป ในอนำคต ต้องมีกำรปรับ แก้ ไ ข
จุดอ่อน ตำมที่ได้วิเครำะห์มำข้ำงต้นเพื่อเป็นกำรพัฒนำหลักสู ตรประเภท In-house Training ให้
เข้มแข็งสำมำรถแข่งขันกับหน่วยงำนที่เป็นคู่แข่งได้ต่อไป
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
กำรศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ ก ำรบริ ห ำรโครงกำรจั ด ฝึ ก อบรมประเภทหลั ก สู ต ร In-house
Training ของส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง มหำวิ ท ยำลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมำธิ ร ำช ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กำรศึกษำวิเครำะห์ 2 แนวทำง คือ 1) วิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร Inhouse Training ของส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง มหำวิ ท ยำลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมำธิ ร ำช 2) ผลกำร
พัฒนำกำรดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training ของสำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์
1) ผลการวิเคราะห์การบริหารโครงการจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training
ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การหาความ
ต้ องการการจัด
ฝึ กอบรม
การประเมิน
และติดตามผล
การฝึ กอบรม

การบริหาร
โครงการ
ฝึ กอบรม

การสร้ าง
หลักสูตร
ฝึ กอบรม

การกาหนด
โครงการ
ฝึ กอบรม

แผนผังที่ 5.1 สรุปผลกระบวนการจัดฝึกอบรมของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1. กำรหำควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม (Training Need) หรือ TN หมำยถึง
กำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม ถือเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ได้พัฒนำขึ้นมำเพื่อใช้ค้นหำควำม
จ ำเป็ น ในกำรพัฒ นำองค์กร ซึ่ งเป็ นควำมแตกต่ำงระหว่ำงสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ในกำรปฏิบัติงำน
ปัจจุบันกับสถำนกำรณ์ที่คำดหวังจะให้เป็นในอนำคต โดยควำมแตกต่ำงที่ได้อำจเป็นในรูปแบบกำร
ขำดแคลนทักษะในกำรปฏิบัติงำนที่ก่อให้เกิดปัญหำ หรือมีแนวโน้มที่คำดว่ำจะก่อให้เกิดปัญหำกับ
องค์กร หรือำจเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงพฤติกรรมและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรใน
กำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและพัฒนำ
องค์กรต่อไปในอนำคต และเพื่อให้เห็นภำพชัดเจน
2. กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม (Training Curriculum) หมำยถึง กำรนำเอำควำมจำเป็นใน
กำรฝึ ก อบรม ซึ่ ง มี อ ยู่ ชั ด เจนแล้ ว ว่ ำ มี ปั ญ หำใดบ้ ำ งที่ จ ะสำมำรถแ ก้ ไ ขได้ ด้ ว ยกำรฝึ ก อบรม
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นใคร และพฤติกรรมกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงเป็นด้ำนใดนั้น มำวิเครำะห์
เพื่อกำหนดเป็นหลักสูตรโดยอำจประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม หมวดวิชำ หัวข้อ
วิชำ วัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อวิชำ เนื้อหำสำระหรือแนวกำรอบรม เทคนิคหรือวิธีกำรอบรม
ระยะเวลำ กำรเรี ย งล ำดั บ หั ว ข้ อ วิ ช ำที่ ค วรจะเป็ น ตลอดจนกำรก ำหนดลั ก ษณะของวิ ท ยำกร
ผู้ดำเนินกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อจะทำให้ผู้เข้ำอบรมได้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีขั้นตอน และเกิ ดกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนทำให้สิ่งที่เป็นปัญหำได้รับกำรแก้ไขลุ ล่วงไปได้ หรืออำจทำให้ผู้เข้ำรับ กำร
อบรมทำงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำรกำหนดโครงกำรฝึกอบรม หมำยถึง กำรวำงแผนกำรดำเนินกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็น
ขั้นตอนด้วยกำรเขียนออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร ดังที่เรียกว่ำ “โครงกำรฝึกอบรม” เป็นกำรระบุ
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่เหตุผลควำมเป็นมำ หรือควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม หลักสูตร
หัวข้อวิชำต่ำงๆ วิทยำกร คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ำรับกำรอบรม วัน เวลำ สถำนที่อบรม ประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนรำยละเอียดด้ำนกำรบริหำรและธุรกำรต่ำงๆ ของกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ เนื่องจำก
กำรฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย นับตั้งแต่ผู้ที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชำ
ในหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม วิทยำกร และที่สำคัญ คือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจอนุมัติ
โครงกำร และค่ำใช้จ่ำย จำเป็นจะต้องเข้ำใจถึงรำยละเอียดต่ำงๆ ของกำรฝึกอบรม โดยใช้โครงกำร
ฝึกอบรมที่เขียนขึ้นเป็นสื่อ
4. กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม สำหรับขั้นตอนนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของกำรจัดโครงกำร
ฝึ กอบรม เพรำะกำรดำเนิ น กำรฝึ ก อบรมที่มี ประสิ ทธิภ ำพ และสำมำรถบรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ ข อง
โครงกำรได้นั้น นอกจำกมำจำกวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมำะสม
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แล้วยังจำเป็นต้องอำศัยเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบจัดกำรฝึกอบรม ซึ่งเข้ำใจหลักกำรบริหำรงำนฝึกอบรม
พอที่จะสำมำรถวำงแผนและดำเนินงำนตลอดระยะเวลำกำรฝึกอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย
จึงได้กำหนดขั้นตอนนี้เป็น กำรบริหำรโครงกำรฝึ กอบรม เพื่อให้ครอบคลุ มเนื้อหำที่ผู้จัดโครงกำร
ฝึกอบรมทรำบทั้งหมด ส่วนในกำรดำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้จัดโครงกำรฝึกอบรมจะต้องมี
บทบำทหลักที่จะช่วยอำนวยกำรควำมสะดวกให้กับวิทยำกรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เ ข้ำ
รับกำรอบรม ทั้งในด้ำนสถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์ ยำนพำหนะ กำรเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ยัง
ต้ อ งด ำเนิ น งำนในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรโครงกำร ท ำหน้ ำ ที่ ค วบคุ ม ให้ ก ำรฝึ ก อบรมด ำเนิ น ไปตำม
ก ำหนดกำร จั ด ให้ มี กิ จ กรรมละลำยพฤติ ก รรมและกิ จ กรรมกลุ่ ม ต่ ำ งๆ ในระหว่ ำ งผู้ เ ข้ ำ รับ กำร
ฝึกอบรม อันจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมให้เอื้ออำนวยต่อกำรเรียนรู้สำหรับผู้เข้ำอบรมได้
เป็ น อย่ ำงดี มิฉะนั้ น อำจไม่ส ำมำรถทำให้ กำรฝึ กอบรมดำเนิน ไปตำมที่ร ะบุไว้ในโครงกำรอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุประสิทธิผลเท่ำที่ควร
5. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ในขั้นตอนของกำรกำหนด
โครงกำรฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบจะต้องคำนึงถึงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมไว้ด้วยว่ำ จะดำเนินกำร
ประเมินผลด้วยวิธีกำรใดบ้ำง โดยใช้เครื่องมืออะไร และจะดำเนินกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรมหรือไม่
เมื่ อ ใด ทั้ ง นี้ เพรำะเมื่ อ กำรฝึ ก อบรมเสร็ จ ลงแล้ ว ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรควรจะต้ อ งท ำกำรสรุป
ประเมินผลกำรฝึกอบรมและจั ดทำรำยงำนเสนอ ให้ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำถึงผลของกำรฝึกอบรม
ส่วนผู้รับผิดชอบโครงกำรเองก็จะต้องนำเอำผลกำรประเมิน โครงกำรฝึกอบรมทั้งหมดมำเป็นข้อมูล
ย้อนกลับหรือ Feedback ใช้พิจำรณำประกอบ ในกำรจัดฝึกอบรม หลักสูตรเช่นเดียวกัน ในครั้ง/รุ่น
ถัดไปในขั้นตอนของกำรหำควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมว่ำ ควรจะต้องมีกำรพัฒนำ หรือปรับปรุง
หลักสูตร หรือกำรดำเนินกำรในกำรบริหำรงำนฝึกอบรมอย่ำงไรบ้ำง เพื่อจะทำให้กำรฝึกอบรมเกิด
สัมฤทธิผลตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเพิ่มขึ้น
6. ผลกำรดำเนินกำรฝึกอบรม ของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ปีงบประมำณ 2558 – 2562
จำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมทั้ง 3 ประเภท คือหลักสูตรประเภท ผู้สนใจทั่วไป
(Public Training) หลั กสู ตรประเภทหน่วยงำนโครงกำรควำมร่วมมือ (In-house Training) และ
หลั กสู ตรประเภท E-Training สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดฝึ กอบรม ได้จำกรำยได้กำร
ฝึกอบรมทั้ง 3 ประเภท คือมียอดรำยรับจำกกำรจัดฝึกอบรมสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งสำมำรถสรุป
ผลได้ว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ ยังมีควำมสนใจในกำรพัฒนำบุคลำกรด้วยวิธีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
7. ผลกำรพัฒนำกำรดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมประเภทหลักสูตร In-house Training
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ผลจำกกำรวิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมด้วยวิธี SWOT สำมำรถสรุปกำรพัฒนำได้ดังนี้ มีจุด
แข็ง คือ 1) ด้ำนบุคลำกร มีศักยภำพในกำรทำงำน มีกำรทำงำนเป็นทีมและมีกำรอำนวยกำรบริกำรที่
ดี มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน 2) ด้ำนงบประมำณ มีงบประมำณที่ชัดเจนในกำรเบิกจ่ำยและมี
ควำมสำมำรถใช้จ่ำยได้ตำมเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 3) ด้ำนบริหำรจัดกำรภำยใน บุคลำกรมีควำม
ชำนำญในงำน มีระบบมำตรฐำน ISO 9001 มำรองรับกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรมเป็นกำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรม สำมำรถทวนสอบกำรปฏิบัติง ำนในแต่ละขั้นตอนได้เป็นอย่ำงดี บุคลำกรมีส่วน
ร่ ว มในกำรทำงำน ส ำนั กมีเครื อข่ำยภำยนอกที่ดี หน่ว ยงำนเป็นที่ยอมรับด้ำนกำรให้ บริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมทั้งภำยในภำยนอกมหำวิทยำลัย
2) ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กร
กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกลยุทธ์กำรแข่งขัน นั่นหมำยควำมว่ำแผนงำน
สำคัญที่องค์กรจะใช้เป็นแนวทำงในกำรบรรลุสู่เป้ำหมำยหลักขององค์กร กำรจัดทำกลยุทธ์ในเชิงรุก
ให้ประสบควำมสำเร็จมุ่งเน้นกำรตอบสนองลูกค้ำ กำรแข่งขันและกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สำรสนเทศบุ คคล และหน่ ว ยงำนจะต้องเปลี่ ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม เพื่อกำรบริกำรลู กค้ ำ ที่ มี
มำตรฐำนมำกขึ้น กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนให้มำกขึ้น
กลยุ ทธ์กำรตอบสนองควำมต้องกำรของลู กค้ำ เป็นหลั กกำรที่นำมำประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภ ำพให้ กับ หน่ ว ยงำน สิ่ งส ำคัญอยู่ที่กำรจัดกำรวำงแผนเรื่อ งเวลำ ควำมรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ตำมมำอย่ำงมำกมำย เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรแข่งขันกันสูง
เครื่องมือที่จะนำมำใช้เป็นกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรที่จะทำให้เกิดผลผลิตมำแข่งขัน
กับคู่แข่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ กระบวนกำรตำมหลักกลยุทธ์ เป็นกำรลดระยะเวลำกำรดำเนินงำนใน
แต่ละช่วง และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงรวดเร็ว และส่วน
หนึ่งในกำรพัฒนำระบบตำมหลักกลยุทธ์ คือ พยำยำมพัฒนำเทคโนโลยีให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรส่ง/
รับข้อมูลข่ำวสำรในกำรฝึกอบรม เน้นกำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถนำกลับไปพัฒนำ
ตนเองและหน่วยงำนได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีวิสัยทัศน์ที่ดี รอบคอบ ตัดสินใจเร็วและ
ถูกต้อง กำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรทำงำนในกระบวนงำนกำรจัดฝึกอบรม
อย่ำงเคร่งครัดตลอดเวลำ ไม่ข้ำมขั้นตอนจะช่วยลดควำมล่ำช้ำและผลกระทบที่จะตำมมำ
กลยุทธ์ควำมแตกต่ำงมุ่งเน้นกำรสร้ำงสินค้ำใหม่ โดยองค์กรจะต้องสร้ำงสินค้ำและบริกำรที่มี
คุณ ภำพสู ง กว่ ำ คู่ แ ข่ ง จะประสบควำมส ำเร็ จเหนื อ คู่ แข่ ง ได้ นั้น จะต้ อ งเกิ ดขึ้ น จำกควำมแตกต่ำง
เหนือกว่ำองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรเกิดควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขันอย่ำง
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ต่อเนื่อง ย่อมเป็นควำมสำมำรถในด้ำนนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งนวัตกรรมในที่นี้ไม่ได้หมำยถึงเฉพำะ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรชนิดใหม่เท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมถึงคุณค่ำที่นำเสนอให้กั บลูกค้ำใน
ลักษณะที่แตกต่ำงกัน
อภิปรายผล
กรณี ก ำรจั ด ฝึ ก อบรมประเภท In-house Training ของส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรจัดฝึกอบรมของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีกำรดำเนินงำนที่ได้สอดคล้องกับเป้ำหมำย และค่ำตัวชี้วัดในกำร
ปฏิบั ติงำน เนื่ องจำกถูกกำหนดด้ว ยภำรกิจหลั ก ในกำรบริกำรวิช ำกำรแก่สั งคม และทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงำนที่หำรำยได้ จึงอยู่บนพื้นฐำนของกำรให้บริกำรในกำรสร้ำงควำมพึง
พอใจให้แก่ผู้รับบริกำร และสร้ำงเครือข่ำยควำมสั มพันธ์ทั้งลูกค้ำเก่ำและลูกค้ำใหม่ สำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จึงต้องมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
มืออำชีพไปสู่ กำรพัฒ นำโครงสร้ ำงกำรบริห ำรงำนกำรจัดฝึ กอบรม ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่ อ ง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช อย่ำงเต็มศั กยภำพ กรณีกระบวนกำรฝึกอบรมของสำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งเป็นหน่วยบริกำรทำงวิชำกำรแบบหำรำยได้ จึงควร
กำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม โดยวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน คือจุดแข็ง จุดอ่อน
และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกจำก โอกำส ข้อจำกัด แล้วนำมำสังเครำะห์ให้เป็นกลยุทธ์ โดย
จะต้องกำหนดและเลื อกกลยุ ท ธ์ที่ดีที่สุ ดที่เหมำะสมกับองค์ก รที่สุ ด จำกผลกำรวิเครำะห์ ด้ว ยวิธี
SWOT Analysis สำมำรถสรุปผลเป็นพื้นฐำนกำรพัฒนำได้ว่ำ 1) บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในงำนฝึกอบรม 2) ด้ำนงบประมำณมีกำรบริหำรได้เพียงพอสำมำรถบริหำรกำรเงินได้ดีใน
ระดับหน่วยงำน 3) ด้ำนบริหำรจัดกำรมีระบบประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมด้วยระบบ ISO9001 เป็น
ที่ยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล 4) ผู้รับบริกำรและหน่วยงำน ต่ำงๆ ยังมีค วำมต้องกำรเรียนรู้พัฒนำ
ศักยภำพ 5) ควำมก้ำวหน้ ำทำงเทคโนโลยี ที่สู ง ขึ้น ทำให้ มีโ อกำสให้ บ ริก ำรผ่ ำ นสื่ อ ICT มำกขึ้ น
6) มหำวิทยำลัยมีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรบุคคลและอุปกรณ์ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ของส ำนั ก ผลกำรวิเครำะห์ ปั ญหำ อุปสรรคของกำรบริห ำรโครงกำรฝึ กอบรมประเภทหลั ก สู ต ร
In-house Training สำมำรถจำแนกปัญหำ อุปสรรค ได้ดังนี้ 1) บุคลำกรยังขำดทักษะในด้ำนสำร
มนเทศ 2) ขำดคู่มือกำรปฏิบัติงำน 3) จำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนฝึกอบรมมีไม่เพียงพอกับปริมำณ
งำน 4) เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ 5) ระบบและระเบียบกำรบริหำรด้ำนกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยไม่เอื้อต่อกำรจัดฝึกอบรม 6) มีคู่แข่งขันในกำรให้บริกำรจัดฝึกอบรม
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สรุป กระบวนกำรบริหำรโครงกำรจัดฝึกอบรม ประเภท In-house Training ของสำนัก
กำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่หำรำยได้ จึงควรกำหนด
แนวทำงรูปแบบวิธีกำรจัดฝึกอบรมให้มีคล่องตัว เพื่อให้กำรฝึกอบรมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ธุรกิจของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน รัฐวิสำหกิจ ดังนั้นขอนำเสนอรูปแบบขององค์กรฝึกอบรมแบบ
เสมือนจริงสำมำรถนำมำเปรียบเทียบกับองค์กำรฝึกอบรมแบบดั้งเดิม เพื่อให้เห็น ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ได้ดังนี้
ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบระหว่างองค์กรฝึกอบรมเสมือนจริงกับฝ่ายฝึกอบรมแบบดั้งเดิม
การฝึกอบรมแบบดั้งเดิม
การฝึกอบรมแบบเสมือนจริง
1. ทิศทำงกำรฝึกอบรม
1. ทิศทำงกำรฝึกอบรม
- ไม่มีระบบทิศทำงกำรอบรมที่ชัดเจน
- มีกำรกำหนดภำรกิจชัดเจน
- ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นเพียงลูกค้ำ
- มุ่งสู่ลูกค้ำเป็นหลัก
- หัวข้อกำรฝึกอบรมไม่หลำกหลำย
- หำแนวทำงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
- ผลิตสินค้ำที่ล้ำสมัย
ของลูกค้ำ
- หัวข้อฝึกอบรมมำจำกผู้กำหนดโดยฝ่ำยฝึกอบรม - มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
- ดำเนินกำรอบรมตำมสมรรถนะหลัก
- ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำภำยใน
2. รูปแบบกำรฝึกอบรม
2. รูปแบบกำรฝึกอบรม
- ใช้วิธีกำรฝึกอบรมที่ไม่น่ำสนใจหรือที่ไม่จูงใจ
- ใช้กลยุทธ์ในกำรออกแบบและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดีกว่ำ เร็วกว่ำคู่แข่ง
- ใช้กลยุทธ์สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
3. รูปแบบให้ควำมรู้
3. รูปแบบให้ควำมรู้
- วิทยำกรให้ควำมรู้แบบในห้องเรียน
- ว่ำจ้ำงมืออำชีพในกำรพัฒนำผลิต
และอำนวยควำมสะดวก
และที่ปรึกษำภำยในองค์กร
- ดำเนินกำรโดยคนกลุ่มเดิม
- มีกำรจัดสรรทรัพยำกรที่หลำกหลำยและ
- หัวข้อกำรฝึกอบรมกำหนดโดยฝ่ำยฝึกอบรม
เหมำะสม
- ให้ผู้จัดกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนด
ทิศทำงกำรทำงำน
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ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบระหว่างองค์กรฝึกอบรมเสมือนจริงกับฝ่ายฝึกอบรมแบบดั้งเดิม
(ต่อ)
การฝึกอบรมแบบดั้งเดิม
การฝึกอบรมแบบเสมือนจริง
4. ผลลัพธ์ที่น่ำเชื่อถือ
4. ผลลัพธ์ที่น่ำเชื่อถือ
- มีควำมเชื่อว่ำบริษัทเป็นผู้กำหนดกำรพัฒนำ
- เชื่อว่ำพนักงำนมีควำมรับผิดชอบในงำน
พนักงำน
และควำมก้ำวหน้ำของตนเอง
- อบรมเสร็จก็จบไม่มีกำรพัฒนำ
- ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้แน่ใจว่ำมี
- เชื่อว่ำวิทยำกรผู้ให้กำรอบรมเป็นผู้สร้ำงควำมรู้
กำรเรียนรู้ที่จะเกิดกำรเรียนรู้
- จบหลักสูตรก็ถือว่ำได้รับกำรฝึกอบรมแล้ว
- ผู้จัดกำรจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เกิดกำร
- ผลลัพธ์กำรฝึกอบรมไม่ชัดเจน
เรียนรู้
- มีกำรประเมินผลลัพธ์กำรฝึกอบรม
- มั่นใจว่ำกำรฝึกอบรมจะช่วยพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำน
ปัญหาอุปสรรค
ปัญหำอุปสรรคที่สำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำ ถึงแม้ว่ำมีหน่วยงำน
โดยตรง คือ ฝ่ ำยฝึกอบรมทำหน้ำที่ดูแลในกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม และมีแผนกำรดำเนินกำรที่
กำหนดเป็นนโยบำย รวมทั้งจัดทำเป็นกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรก็ตำม แต่ก็ยังพบ
จุดบกพร่อง มีปัญหำอุปสรรคในกำรฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยเฉพำะในยุคของกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้
กระแสโลกำภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ ทำให้องค์กรทุกองค์กรต้องมีกำรปรับตัว
อยู่ตลอดเวลำ ในขณะเดียวกันหำกมองในมุมของกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ก็จะเป็นโอกำสให้
องค์กรได้มีกำรปรับปรุงเปลี่ย นแปลง ด้ำนกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรแก้ไ ขปัญหำในกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำองค์กร อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรงำนกำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำต้องเป็นผู้นำใน
กำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรพัฒนำไปสู่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ได้ ส่วนใหญ่ในองค์กร
มักจะพบปัญหำกำรฝึกอบรม เหตุผลหลำยประกำร ซึ่งปัญหำที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกั บกำรจัดกำรกำร
ฝึกอบรมว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมในองค์กร สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์ก ร ผู้บริหำร และบุคลำกร
เป็ น ต้ น ปั ญ หำกำรฝึ ก อบรมจ ำเป็ น ได้ รั บ กำรแก้ ไ ขให้ ถ่ อ งแท้ เ พื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ งและพั ฒ นำกำร
ฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภำพต่อไป ปัญหำในกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ควรจะแยก
เป็น ประเด็นต่ำงๆ ดังนี้
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ปัญหา/อุปสรรค จากปัจจัยภายในองค์กร
1. ปัญหำด้ำนบุคลำกร ได้แก่ กำลังเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมไม่เพียงพอ กำรฝึกอบรมจำเป็นต้องมี
เจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลรับผิดชอบงำนหลำยด้ำนตั้งแต่กำรจัดทำแผน กำรสำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรม
กำรดำเนินกำรฝึกอบรม เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม
เนื่องจำกกำรจัดโปรแกรมกำรฝึกอบรมในแต่ล ะครั้งจะต้องดำเนินงำนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุ ดกำร
ฝึกอบรม
2. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทำให้เมื่อดำเนินกำรจัดกำรจะพบปัญหำในแต่ละขั้นตอน และไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ ขำด
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในหรือฝ่ำยต่ำงๆ
3. ปัญหำด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม เนื้อหำหลักสูตรกำรฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
กำรฝึกอบรมที่ต้องกำรจะพัฒนำบำงหลักสูตรขำดกำรทบทวนหรือพัฒ นำหลักสูตรจำกผู้เชี่ยวชำญ
ก่อนนำมำใช้ ทำให้พบปัญหำอุปสรรคในระหว่ำงกำรฝึกอบรมทำให้กำรฝึกอบรมขำดประสิทธิภำพ
4. ปัญหำด้ำนวิทยำกร วิทยำกรขำดทักษะ ควำมรู้ด้ำนกำรถ่ำยทอด ขำดกำรกระตุ้นและ
กำรจูงใจผู้เข้ำรับกำร ฝึกอบรม และขำดเทคนิคในกำรเลือกใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหำกำร
ฝึกอบรม วิทยำกรขำดควำมเข้ำใจขอบเขตและเนื้อหำหลักสูตรที่ต้องบรรยำยทำให้ไม่ตรงประเด็นกับ
หัวข้อและเนื้อหำสำระกำรฝึกอบรม
5. ปั ญ หำด้ ำ นเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละโสตทั ศ นู ป กรณ์ อุ ป กรณ์ / โสตทั ศ นู ป กรณ์ ใ นกำร
ฝึกอบรมไม่เพียงพอสำหรับจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในกรณีที่ต้องกำรลงมือปฏิบัติ อุปกรณ์ ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในกำรฝึกอบรม อุปกรณ์ไม่ทันสมัยกับกำรใช้งำนใน
ปัจจุบันชำรุดบ่อย ใช้งำนได้ไม่เต็มที่ ขณะทำกำรฝึกอบรมทำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่
ทำกำรแก้ไขและซ่อมแซม รวมทั้งทำให้เสียเวลำระหว่ำงกำรฝึกอบรม
6. ปัญหำด้ำนกำรประเมินและติดตำมผลกำรฝึกอบรม เลือกเครื่องมือ และวิธีกำรวัดและ
ประเมินผลไม่ตรงกับเนื้อหำหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมทำให้ไม่สำมำรถนำผลกำร
ฝึ กอบรมมำพัฒ นำได้ ขำดบุ คลำกรที่ มีควำมรู้ และทั กษะด้ำ นกำรวิเ ครำะห์ กำรประเมินผลกำร
ฝึกอบรม ขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำให้ผลกำรประเมินนำไปใช้ไม่ได้
ตำมที่ต้องกำร
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ปัญหา/อุปสรรค จากปัจจัยภายนอกองค์กร
1. ภำวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้เกิดกำรจ้ำงงำนน้อยเกิดปัญหำกำรว่ำงงำนและงบประมำณ
สำหรับพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร องค์กรอำจไม่ได้ให้สำคัญจึงไม่มีงบประมำณสำหรับฝึกอบรม
และพัฒนำ และคิดว่ำไม่จำเป็นกำรพัฒนำฝึกอบรม อำจจะขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน
2. ประสบปัญหำเกี่ยวกับโรคระบำดในประเทศ เช่น ในปลำยปี 2562 ทั่วโลกประสบปัญหำ
กำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรน่ำ (COVIC 19) ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ทั่วทุกกลุ่มธุรกิจ ทำให้กำรเติบโต
ทำงด้ำนเศรษฐกิจตกต่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์หยุดชะงักไม่มีกำรจัดฝึกอบรมเนื่องจำกธุรกิจที่
พักโรงแรมปิดกิจกำร เพรำะกลัวกำรแพร่ระบำดจำกไวรัสโคโรน่ำ (COVIC 19) กำรดำเนินกำรจัดกำร
ด้ำนกำรฝึกอบรมที่ไม่ประสบควำมสำเร็จ หรือไม่บรรลุเป้ำหมำยขององค์ก ร ปัญหำและอุปสรรคใน
กำรฝึกอบรมที่เกิดขึ้น จำกปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอกองค์กร ที่ไม่สำมำรถควบคุมภำวะหรือ
จัดกำรได้ในเวลำนั้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการบริหารโครงการจัดฝึกอบรมประเภทหลักสูตร
In-house Training ของส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เพื่ อ
ปรับปรุงพัฒนำกำรจัดฝึกอบรมจึงมีลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่พิจำรณำจำกผลกระทบจำกภำยนอก
องค์กำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและแข่งขันที่รุนแรงจึงต้องอำศัยเครื่องมือทำงกำรบริหำร
จัดกำรเข้ำมำช่วยในกำรพัฒนำองค์ก ร ได้แก่ กำรเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ที่ทำให้เกิด
กำรวัดและเปรียบเทียบองค์กรของตนเองกับองค์กรที่ประสบควำมสำเร็จที่เป็นต้นแบบที่ดี ให้สำมำรถ
นำมำปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองให้สำมำรถ แข่งขันด้ำนควำมสำมำรถกับองค์กรอื่นได้
2. ควรออกแบบกระบวนกำรใหม่ (Redesign the Process) หลั ง จำกได้ ท ำควำมเข้ ำใจ
เกี่ยวกับกระบวนรื้อปรับระบบแล้ว จึงสร้ำงทีมงำนในกำรออกแบบกระบวนกำรใหม่ ทดสอบระบบ
เลือกรูปแบบที่เหมำะสมและพิจำรณำว่ำจะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่ำงไร
3. ควรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรมให้มีควำมชัดเจน สำหรับกำรทำงำน
มำตรฐำนสูงอย่ำงมืออำชีพ คือ
- สมรรถนะหลักของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
- สมรรถนะกลุ่มงำน
- สมรรถนะเฉพำะตำแหน่ง
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4. ควรมีกำรเปรียบเทียบงำนภำยในหน่วยงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในสังกัดของ
ส ำนั ก กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง 4 ด้ ำ น คื อ ด้ ำ นสมรรถนะหลั ก ด้ ำ นสมรรถนะตำมบทบำทหน้ำที่
สมรรถนะด้ำนกำรบริหำร และสมรรถนะด้ำนควำมรู้ตำมสำยงำน
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ตัวอย่างแบบสอบถามข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลจาเพาะ
ประกอบการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม
1.

ชื่อ
หน่วยงำน……………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่........................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................................

2.

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำยที่ต้องกำร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3.

4.

จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม (โดยประมำณ) ชำย ..............................คน
หญิง......................คน
ประเภทธุรกิจ (ผลิต /ขำย /บริกำร)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5.

ระดับของพนักงำนผู้เข้ำรับกำรอบรม (บริหำร / หัวหน้ำ / ปฏิบัติกำร)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

ระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่ของผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
................................................................................................................................................................

7.

อำยุงำนของกลุม่ ผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยเฉลีย่
................................................................................................................................................................

8.

กลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรมเคยได้รับกำรอบรมมำก่อนหรือไม่ จำกสถำบันใด
เรื่องอะไร
 เคย
 ไม่เคย
 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………
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 สถำบัน............................................................................................................................................
9.

ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนและคำดว่ำจะแก้ไขด้วยกำรฝึกอบรม
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

10.

หัวข้อเรื่อง หรือหลักสูตรที่สนใจ

...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11. จำนวนวัน เวลำ สถำนที่ต้องกำรให้จัดฝึกอบรม
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12.

วิทยำกรที่ท่ำนต้องกำรแนะนำ (โปรดระบุชื่อ และหัวข้อวิชำที่ต้องกำรให้
บรรยำย)

...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
13. ข้อมูลเพิ่มเติม อื่นๆ
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
14. ผู้ประสำนงำน
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู้ให้ข้อมูล..................................................................................
(
)
ตำแหน่ง....................................................................................
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการสร้างหลักสูตร
1. ชื่อโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………….
2. หลักการและเหตุผล
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
4. กลุ่มเป้าหมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม
หัวข้อวิชา
วิทยากร
จานวน (ชั่วโมง)

6. วิธีการฝึกอบรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. สถานที่อบรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. การประเมินผลและวุฒิบัตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เอกสารแนบที่ 3 : ตัวอย่างขอบเขตการดาเนินงาน TOR
ขอบเขตการดาเนินงาน
(Term of Reference)
การจ้างเหมาดาเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ......................................................................
หน่วยงาน……………………………………………………………..
____________________
1. หลักการและเหตุผลโดยสรุป
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์
2.1 ..............................................................................................................................................................
2.2 ..............................................................................................................................................................
2.3 ...............................................................................................................................................................
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนในรูปแบบมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช และจัดกำรอบรมให้แก่บุคลำกรตำมที่ (หน่วยงำน.................................) และจัดวิทยำกรที่มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรฝึกอบรมที่เหมำะสม จำนวน ......... วัน
3.2 จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรอบรม สถำนที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุกำรอบรมอื่นๆ
ให้เพียงพอกับผู้เข้ำร่วมอบรม
3.3 บริหำรจัดกำรระหว่ำงกำรฝึกอบรม อำทิ
กำรลงทะเบียน
กำรประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกเรื่องวิทยำกร
กำรประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
กำรประสำนงำนเรื่อง อำหำรว่ำง อำหำรกลำงวันและเครื่องดื่ม
พร้อมทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อดำเนินกำรดังกล่ำว จำนวนไม่น้อยกว่ำ .......... คน ประจำระหว่ำงที่มี
กำรอบรม
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3.4 จัดให้มีกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่กำหนด
3.5 จัดทำใบวุฒิบัตรซึ่งออกโดยสถำบัน (ลงนำมร่วมกันระหว่ำง (หน่วยงำน) และ มสธ.) เพื่อมอบ
ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ผ่ำนกำรประเมินผลภำยหลังกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ที่กำหนด
3.6 จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมและสรุปเนื้อหำกำรฝึกอบรมของทุกหัวข้อเพื่อประโยชน์ใน
กำรเรียนรู้ให้(หน่วยงำน...................) จำนวน 2 ชุด และในรูปแบบ CD จำนวน 2 ชุด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหำรและบุคลำกรของ................................................................. จำนวน ............. คน
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระหว่ำงวันที่ ...............................................................
6. สถานที่จัดกิจกรรม
โรงแรม…………………………………………………………………….
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………
7.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. งบประมาณ
งบประมำณของ (หน่วยงำน) จำนวนเงิน ................................................................ .……………….
9. การส่งมอบงาน
งวดที่ 1 ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ จำนวน 2 เล่ม ประกอบด้วย
9.1 หลักกำรและเหตุผล ขั้นตอน กระบวนกำรในกำรดำเนินงำน
9.2 แผนกำรดำเนินงำน ระยะเวลำ และผลผลิตของโครงกำรตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงกำร
งวดที่ 2 ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ประกอบด้วย
9.3 รำยงำนนสรุปผลกำรฝึกอบรมสรุปเนื้อหำกำรฝึกอบรมของทุกหัวข้อเพื่อประโยชน์ในกำรเรียนรู้
จำนวน 2 เล่ม พร้อม CD-ROM จำนวน 2 ชุด
10. การเบิกจ่ายเงิน
กำรเบิกจ่ำยเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงร้อยละ........... ของวงเงินค่ำจ้ำงทั้งหมด เมื่อได้ส่งมอบงำนงวดที่ 1
และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
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งวดที่ 2 เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงร้อยละ ......... ของวงเงินค่ำจ้ำงทั้งหมด เมื่อได้ส่งมอบงำนงวดที่ 2
และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

ผู้เสนอรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างฯ

ผู้เห็นชอบรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างฯ

.....................................................

.....................................................

(………………………………………………)

(.........................................)

ผู้อนุมัตริ ายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างฯ

.....................................................
(................................................)
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ตัวอย่างคาอธิบายรายหัวข้อวิชา
หมวดวิชำ

คำอธิบำย

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ ทิศทำงหรือแนวทำงปฏิบัติตำม
การบริหาร
พันธกิจและภำรกิจ (Mission)
นโยบำยและยุทธศำสตร์
ให้สมั ฤทธิผลตำมวิสัยทัศน์
(Vision) และเป้ำประสงค์ของ
องค์กำร (Corporate Goal)
กำรปรับเปลี่ยนกระบวน
กำรกำหนดเป้ำหมำยและ
ทัศน์กำรบริหำรรำชกำร
หลักกำรขององค์กรให้
สอดคล้องกับนโยบำย กำร
ตัดสินใจกับกำรให้บริกำรด้วย
กำรจัดกระบวนทัศน์ใหม่ กำร
วำงแผนทรัพยำกรให้เพียงพอ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำง
โครงสร้ำงและขั้นตอนกำร
ทำงำน กำรกระจำยอำนำจ
ให้กับผู้ที่ทำหน้ำที่ผู้นำ กำร
ผสมผสำนแนวคิดภำคเอกชน
และภำครัฐเพื่อปรับปรุงวิธีกำร
ปฏิบัติงำน หรือแสวงหำวิธีกำร
พัฒนำของกระบวนทัศน์ใหม่ที่
ภำครัฐควรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้
ทันกับกระแสโลกำภิวัฒน์
(Globalization) ในรูปแบบ
บูรณำกำร CEO

วิธีกำร

จำนวน
(ชั่วโมง)

บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ

3

บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ

6
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หมวดวิชำ
การคิดเชิงกลยุทธ์
กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้

คำอธิบำย

วิธีกำร

แนวคิด ควำมสำคัญ ประโยชน์
กำรวำงแผนกลยุทธ์
กำรนำกลุยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ กำร
ควบคุมกำรประเมินผลเชิงกล
ยุทธ์ เครื่องมือที่ใช้ในกำร
วำงแผนกลยุทธ์
ควำมหมำยควำมเสี่ยง กำร
จัดกำรควำมเสี่ยง ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรเกิดควำมเสี่ยง
กระบวนกำรในกำร วิเครำะห์
(Risk analysis) ประเมิน (Risk
assessment) ดูแล ตรวจสอบ
และควบคุมควำมเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้ำที่
และกระบวน
กำรทำงำน เพื่อให้องค์กรลด
ควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยง
แนวคิด ควำมสำคัญ ประโยชน์
ในกำรจัดกำรควำมรู้
ประเภทควำมรู้ ระดับควำมรู้
กรอบแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำร
จัดกำรควำมรู้กับกำรพัฒนำใน
กำรปฏิบัติงำน

บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ

จำนวน
(ชั่วโมง)
6

บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ

3

บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ

3
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หมวดวิชำ
การบริหารทีมงานและ
ภาวะผู้นา
กำรพัฒนำภำวะผู้นำ

คำอธิบำย

ผู้นำที่พึงประสงค์ หนทำงเพิ่ม
ศักยภำพ กำรประเมิน
สถำนกำรณ์ กำรวิเครำะห์
ปัญหำกำรแก้ปัญหำกำร
ตัดสินใจ
การบริหารทีมงานและ
ผู้นำที่พึงประสงค์ หนทำงเพิ่ม
ภาวะผู้นา
ศักยภำพ กำรประเมิน
กำรพัฒนำภำวะผู้นำ
สถำนกำรณ์ กำรวิเครำะห์
ปัญหำกำรแก้ปัญหำกำร
ตัดสินใจ
กำรบริหำรแบบพี่เลี้ยง กำร แนวคิดระบบพี่เลี้ยง กำรนำ
สอนงำน
ระบบพี่เลี้ยงมำประยุกต์ใช้ใน
กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำน
บทบำทควำมรับผิดชอบของพี่
เลี้ยง
การบริหารองค์กร
แนวคิดหลักของกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำกำรบริหำร
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA)
ภำครัฐ องค์ประกอบของกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ แนวทำงกำร
ดำเนินงำน PMQA
กำรบริหำรแบบมุ่ง
ควำมหมำยและแนวควำมคิด
ผลสัมฤทธิ์
ของกำรบริหำรแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ กระบวนกำรของ
กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ลักษณะขององค์กำรที่

วิธีกำร
บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ

จำนวน
(ชั่วโมง)
3

3
บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ

บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ

3

บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ/ฝึกปฏิบัติ

9

บรรยำย/อภิปรำย/
กรณีศึกษำ

3
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หมวดวิชำ

คำอธิบำย

วิธีกำร

บริหำรงำนแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ กำรวัดผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำร
บริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กำรสร้ำงค่ำนิยมและ
กำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมร่วม
บรรยำย/อภิปรำย/
วัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ฝึกปฏิบัติ
องค์กรที่พึงประสงค์ กำรสร้ำง
ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ลำดับขั้นตอนกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
กำรศึกษำดูงำนด้ำนบริหำร เพื่อต้องกำรให้ผู้เข้ำอบรมมี
ศึกษำดูงำน
กำรจัดกำร
มุมมองวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล
และสำมำรถนำมำประยุกต์ใน
กำรทำงำนเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพ
ประสิทธผลต่อองค์กรใน
อนำคต

จำนวน
(ชั่วโมง)

3

12
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กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ฝึกอบรม สานักการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2558 - 2562

4,294

จำนวนคน

5,000
4,000

3,582

3,557

2,927

2,666

2561

2562

2,927

2,666

2561

2562

3,000
2,000
1,000
2558

2559

2560

ปีงบประมำณ

จำนวนคน

5,000
4,000

4,294
3,582

3,557

3,000
2,000
1,000
2558

2559

2560

ปีงบประมำณ
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120

จำนวน

100

109

105

92

94

81

80
60
40

43
30

21

37
27

20
2558

2559

2560

2561

2562

ปี งบประมำณ
จานวนครัง้ การจัดอบรม

หน่วยงานที่เข้ ารับการอบรม

รายได้ฝึกอบรม (บาท)

กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ฝึกอบรม สานักการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2558 - 2562

20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-

2558

2559

2560
ปีงบประมาณ

เป้าหมาย

รวมรายได้

2561

2562

รายได้ฝึกอบรม (บาท)
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15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-

2558

หลักสูตร Public

2559

2560
ปีงบประมาณ

หลักสูตร In-house

2561

2562

หลักสูตร E-Training

200.00

ร้อยละ

150.00
100.00
50.00
-

2558

2559

2560

2561

2562

ปีงบประมาณ

รายได้รวม

หลักสูตร Public

หลักสูตร In-house

หลักสูตร E-Training
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของการประเมินผลโครงการ
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่ อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ร่วมกับ (หน่วยงำนภำยนอก)
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำหลักสูตร
และกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร” ขึ้น เพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนให้
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำรองค์กรต่อไป
เมื่อกำรฝึกอบรมเสร็จสิ้น สำนักกำรศึกษำต่อเนื่องจึงทำกำรประเมินผลเพื่อจะได้ทรำบว่ำ
จำกวัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้มีควำมเป็นไปได้มำกน้อยเพียงใด อันจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัด
ฝึกอบรมในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
1. สำรวจข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
2. ศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและสภำพกำรจัดอบรม
3. ศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมได้ รั บ ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ และได้ ล งมื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำ
หลักสูตรและกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำในหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บทที่ 2
วิธีการประเมินผล
สำหรับกำรประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรติดตำม
ประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร” ได้กำหนดรำยละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง
บุ คลำกรของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด จำนวน 30 คน
อบรมวันที่ 17 – 19 มกรำคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมอำคำรตรีศร ชั้น 4 สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ใช้แบบสอบถำม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด คือ
1. แบบประเมินผลหัวข้อวิชำ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ
1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรกับกำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิตัล
1.2 กำรพัฒนำหลักสูตร
1.3 กำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ / กำรติดตำมประเมินผล
1.4 กำรใช้ IT ในกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2. แบบประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม แบ่งเป็น 7 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถำนภำพผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรจัดอบรม
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ตอนที่ 4 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ตอนที่ 5 ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
ตอนที่ 6 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรฝึกปฏิบัติ
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ใช้ค่ำสถิติร้อยละกับข้อมูลที่เป็นสถำนภำพผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
2. ใช้ค่ำเฉลี่ ย เลขคณิ ต ( x ) และส่ ว นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) กับข้อมูล ที่เป็ น ควำม
พึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชำอบรม และวิทยำกร ตลอดจนสภำพกำรจัดอบรม โดยแปลควำมหมำย
ค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
1.00 – 1.50
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.51 – 2.50
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
2.51 – 3.50
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง
3.51 – 4.50
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
4.51 – 5.00
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 27 คน รับแบบประเมินผลหลังกำรฝึกอบรมกลับคืน
มำจำนวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 74.07 ส่วนกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล เสนอตำมลำดับของ
กำรประเมินผล ซึ่งปรำกฏผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามสถานภาพผู้เข้ารับการอบรม
สถานภาพทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
20
100.00
ชำย
5
25.00
หญิง
15
75.00
อายุ
20
100.00
30 – 35 ปี
10
50.00
36 – 40 ปี
2
10.00
41 – 45 ปี
6
30.00
46 ปีขึ้นไป
2
10.00
วุฒิการศึกษา
20
100.00
ปริญญำตรี
8
40.00
ปริญญำโท
10
50.00
อื่น ๆ (ปริญญำเอก)
2
10.00
วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการอบรม
20
100.00
- เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่จัดอบรม
14
70.00
- เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
18
90.00
- เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์
12
60.00
กับผู้เข้ำอบรม
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จากตารางที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.00 เพศชำย
คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีอำยุ 30 – 35 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำมีอำยุ 41 - 45 ปี
คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีอำยุระหว่ำง 36 – 40 ปี และมีอำยุ 46 ปีขึ้นไปจำนวนเท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ
10.00 ส่วนมำกจบกำรศึกษำระดับปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำคือระดับปริญญำตรี
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ปริญญำเอก คิดเป็นร้อยละ 10.00 วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อ
นำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนมำกที่สุด รองลงมำเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่จัดอบรม และเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์กับผู้เข้ำอบรม
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดอบรม
หัวข้อ
1. กำรประสำนงำนเรื่องต่ำง ๆ ก่อนกำรจัดอบรม
2. กำรลงทะเบียน กำรให้คำแนะนำและกำรต้อนรับของเจ้ำหน้ำที่
เช่น แนะนำสถำนที่ กำหนดกำร อำหำร กำรเดินทำง เป็นต้น
3. ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสำร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบ
กำรฝึกอบรม เป็นต้น
4. วิทยำกรได้บูรณำกำรประสบกำรณ์ เทคนิคกำรนำเสนอ กิจกรรม
ถ่ำยทอดเนื้อหำสู่ผู้เข้ำอบรม
ความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการจัดอบรม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
x
3.79
0.69
มำก
3.89
0.63
มำก
3.93

0.66

มำก

4.11

0.42

มำก

3.92

0.60

มาก

จากตารางที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรจัด
อบรม ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ กำรประสำนงำนเรื่องต่ำง ๆ ก่อนกำรจัดฝึกอบรม กำร
ลงทะเบียน กำรให้คำแนะนำและกำรต้อนรับของเจ้ำหน้ำที่ เช่น แนะนำสถำนที่ กำหนดกำร อำหำร
กำรเดินทำง ชุดฝึกอบรม เช่น เอกสำร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบกำรฝึกอบรม และวิทยำกร
ได้บูรณำกำรประสบกำรณ์ เทคนิคกำรนำเสนอ กิจกรรม ถ่ำยทอดเนื้อหำสู่ผู้เข้ำอบรม ( x = 3.79
3.89 3.93 และ 4.11) ควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนกระบวนกำรจัดอบรม ค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก
( x = 3.92)
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลผล
x
4.00 0.55
มำก

หัวข้อ

1. กำรต้อนรับ กำรอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำอบรม กำรชี้แจงให้
คำปรึกษำ คำแนะนำ ข้อมูลต่ำง ๆ ครบถ้วน
2. มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส กำรติดต่อประสำนงำน ทั้งก่อน
4.26 0.45
มำก
ระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม
3. ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร
4.30 0.47
มำก
แต่งกำยสุภำพ กำรวำงตัวเรียบร้อยเหมำะสม
4. สำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม
4.11 0.42
มำก
และตรงประเด็น
ความพึงพอใจในภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.17 0.47
มาก
จากตารางที่ 3 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ กำรต้อนรับ กำรอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำอบรม กำรชี้แจงให้
คำปรึกษำ คำแนะนำ ข้อมูลต่ำง ๆ ครบถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส กำรติดต่อประสำนงำน
ทั้งก่อน ระหว่ำง และหลั งกำรฝึ ก อบรม ให้ บริกำรด้ว ยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็ ม ใจ
ให้บริกำรแต่งกำยสุภำพ กำรวำงตัวเรียบร้อยเหมำะสม และสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงเหมำะสมและตรงประเด็น ( x = 4.00 4.26 4.30 และ 4.11) ควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก ( x = 4.17)
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
หัวข้อ
1. ควำมเหมำะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น กำรจัดที่นั่ง
แสงสว่ำง เสียง อำคำรสถำนที่ เป็นต้น
2. คุณภำพและปริมำณอำหำรและเครื่องดื่ม
3. มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
อย่ำงเพียงพอ
ความพึงพอใจในภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวก

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
x
4.22
0.42
มำก
3.81
4.04

0.68
0.59

มำก
มำก

4.02

0.56

มาก
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จากตารางที่ 4 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำม
สะดวก ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ ควำมเหมำะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น กำรจัด
ที่นั่ง แสงสว่ำง เสียง อำคำรสถำนที่ เป็นต้น คุณภำพและปริมำณอำหำรและเครื่องดื่ม มีวัสดุอุปกรณ์
หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ ( x = 4.22 3.81 และ 4.04) ควำมพึง
พอใจในภำพรวมด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก ( x = 4.02)
ตารางที่ ๕ ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
หัวข้อ
1. ได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำรและอย่ำงมีคุณภำพ
2. ตอบสนองต่อกำรขอรับบริกำรได้รวดเร็ว
ความพึงพอใจในภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
x
4.15
0.53
มำก
4.19
0.48
มำก
4.17
0.50
มาก

จากตารางที่ 5 ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมส่ ว นใหญ่ แ สดงควำมพึ ง พอใจด้ ำ นคุ ณ ภำพกำร
ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ ได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และอย่ำงมี
คุณภำพ ตอบสนองต่อกำรขอรับบริกำรได้รวดเร็ว ( x = 4.15 4.19) ควำมพึงพอใจในภำพรวม
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก ( x = 4.17)
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อ
S.D.
แปลผล
x
นำยกิตติภพ นำมพุทธำ วิทยำกรคนที่ 1
4.38
0.60
มำก
นำยอภิภู ธนกำรอรนลิน วิทยำกรคนที่ 2
4.35
0.60
มำก
4.36
0.60
มาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรฝึกปฏิบัติในภาพรวม
จำกตำรำงที่ 6 ผู้ เข้ำรั บ กำรฝึ กอบรมส่ ว นใหญ่แสดงควำมคิดเห็ นเกี่ยวกับวิทยำกรกลุ่ม
สัมพันธ์ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ( x = 4.36)
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ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร
หัวข้อวิชา : กำรพัฒนำหลักสูตรกับกำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิทัล
วิทยากร : พันเอก เทวัญ ตันกุล
หัวข้อ

ระดับความพึงพอใจ
x

S.D.

3.89

0.48

1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม

2.93

0.70

1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม

3.87

0.52

1.3 เนื้อหำที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม

3.93

0.46

1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม

3.73

0.46

1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

4.00

0.53

4.24

0.61

2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม

4.53

0.64

2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ

4.13

0.64

2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้

4.20

0.56

2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม

4.20

0.56

2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น

4.13

0.64

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม

2. ความคิดเห็นสาหรับวิทยากรบรรยาย

จากตารางที่ 7 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรพัฒนำ
หลักสูตรกับกำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิทัล ในระดับปำนกลำง ( x = 2.93) หลังกำรฝึกอบรมได้รับ
ควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น อยู่ในระดับมำก ( x = 3.87) เนื้อหำที่นำเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยำยอยู่ใน
ระดับมำก ( x = 3.93) ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก ( x = 3.73) กำร
นำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก ( x = 4.00) สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่ วนใหญ่มี
ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อกำรพัฒนำหลักสูตรกับกำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิทัล อยู่ในระดับมำก (
x = 3.89)
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ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( x = 4.53) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม
อยู่ในระดับมำก ( x = 4.13) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำก
( x = 4.20) สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม อยู่ในระดับ มำก ( x =
4.20) รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก ( x =
4.13) สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.24)
ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร
หัวข้อวิชา : กำรพัฒนำหลักสูตร
วิทยากร : รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
หัวข้อ

ระดับความพึงพอใจ
x

S.D.

4.05

0.61

1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม

3.07

0.62

1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม

4.07

0.62

1.3 เนื้อหำที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม

3.93

0.62

1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม

3.93

0.62

1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

4.29

0.61

4.01

0.63

2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม

4.29

0.61

2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ

3.64

0.63

2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้

4.07

0.62

2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม

4.07

0.62

2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น

4.00

0.68

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม

2. ความคิดเห็นสาหรับวิทยากรบรรยาย

จากตารางที่ 8 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรพัฒนำ
หลักสูตร ในระดับปำนกลำง ( x = 3.07) หลังกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น อยู่ในระดับมำก
( x = 4.07) เนื้อหำที่นำเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยำยอยู่ในระดับมำก ( x = 3.93) ควำมเหมำะสม
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ของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก ( x = 3.93) กำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 4.29) สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อกำรพัฒนำ
หลักสูตร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.05)
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำก ( x = 4.29) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 3.64) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำก ( x =
4.07) สื่ อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกั บเนื้ อหำและกิจ กรรม อยู่ในระดับมำก ( x = 4.07)
รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำก ( x = 4.00) สรุปผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.01)
ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร
หัวข้อวิชา : กำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้
วิทยากร : อำจำรย์มยุรำ ภักดีรอด
หัวข้อ

ระดับความพึงพอใจ
x

S.D.

4.01

0.84

1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม

3.00

1.04

1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม

4.17

0.66

1.3 เนื้อหำที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม

4.21

0.62

1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม

3.69

1.07

1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

4.14

0.83

4.46

0.55

2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม

4.45

0.57

2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ

4.41

0.57

2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้

4.48

0.51

2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม

4.48

0.51

2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น

4.45

0.57

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม

2. ความคิดเห็นสาหรับวิทยากรบรรยาย
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จากตารางที่ 9 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรจัดกำร
กระบวนกำรเรียนรู้ ในระดับปำนกลำง ( x = 3.00) หลังกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 4.17) เนื้อหำที่นำเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยำยอยู่ในระดับมำก ( x = 4.21)
ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก ( x = 3.69) กำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก ( x = 4.14) สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ
หัวข้อกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก ( x = 4.01)
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำก ( x = 4.45) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 4.41) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำก ( x =
4.48) สื่ อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับ เนื้ อหำและกิจ กรรม อยู่ในระดับมำก ( x = 4.48)
รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำก ( x = 4.45) สรุปผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.46)
ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร
หัวข้อวิชา : กำรติดตำมประเมินผล
วิทยากร : อำจำรย์มยุรำ ภักดีรอด
หัวข้อ

ระดับความพึงพอใจ
x

S.D.

4.11

0.82

1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม

3.11

1.07

1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม

4.18

0.67

1.3 เนื้อหำที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม

4.29

0.60

1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม

3.79

1.10

1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

4.25

0.75

4.54

0.51

2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม

4.54

0.51

2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ

4.46

0.51

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม

2. ความคิดเห็นสาหรับวิทยากรบรรยาย
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หัวข้อ

ระดับความพึงพอใจ
x

S.D.

2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้

4.57

0.50

2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม

4.57

0.50

2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น

4.57

0.50

จากตารางที่ 10 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่ว นใหญ่ มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้ อ กำร
ติดตำมประเมินผล ในระดับปำนกลำง ( x = 3.11) หลังกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น อยู่ใน
ระดับมำก ( x = 4.18) เนื้อหำที่นำเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยำยอยู่ในระดับมำก ( x = 4.29)
ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก ( x = 3.79) กำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก ( x = 4.25) สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ
หัวข้อกำรติดตำมประเมินผล อยู่ในระดับมำก ( x = 4.11)
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( x = 4.54) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม
อยู่ในระดับมำก ( x = 4.46) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำกที่สุด
( x = 4.57) สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( x =
4.57) รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.57) สรุปผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำก ( x = 4.45)
ตารางที่ 11 แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร
หัวข้อวิชา : กำรใช้ IT ในกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
วิทยากร : ผศ.ภญ.ดร.อโณทัย งำมวิชัยกิจ
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หัวข้อ

ระดับความพึงพอใจ
x

S.D.

4.42

0.50

1.1 ควำมรู้ตำมหัวข้อวิชำที่ท่ำนมีอยู่ก่อนกำรฝึกอบรม

3.13

0.95

1.2 ควำมรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมหลังจำกกำรฝึกอบรม

4.38

0.49

1.3 เนื้อหำที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อมีควำมครอบคลุม

4.38

0.49

1.4 ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม

4.38

0.49

1.5 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

4.50

0.51

4.68

0.50

2.1 บุคลิกภำพเหมำะสม

4.88

0.34

2.2 กำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศ

4.75

0.44

2.3 ควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้

4.63

0.49

2.4 สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม

4.63

0.49

2.5 กำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น

4.50

0.72

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา / หัวข้อการฝึกอบรม

2. ความคิดเห็นสาหรับวิทยากรบรรยาย

จากตารางที่ 11 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรใช้ IT
ในกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ อยู่ในระดับปำนกลำง ( x = 3.13) หลังกำร
ฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น อยู่ในระดับมำก ( x = 4.38) เนื้อหำที่นำเสนอครอบคลุมเรื่องที่
บรรยำยอยู่ในระดับมำก ( x = 4.38) ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก (
x = 4.38) กำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติง ำน อยู่ในระดับมำก ( x = 4.50) สรุปผู้เข้ำรับกำร
ฝึ กอบรมส่ ว นใหญ่ มีควำมพึง พอใจเกี่ยวกับ หั ว ข้ อ กำรใช้ IT ในกำรจัดกำรควำมรู้ เ พื่ อกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์อยู่ในระดับมำก ( x = 4.42)
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( x = 4.88) มีควำมสำมำรถในกำรเร้ำควำมสนใจและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรม
อยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.75) มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับมำก
ที่สุด ( x = 4.63) สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด (
x = 4.63) รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำก ( x = 4.50) สรุป
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำกที่สุด ( x = 4.88)
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บทที่ 4
สรุปการประเมินผลและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการฝึกอบรม สรุปได้ดังนี้
1.1 สถานภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ำรับกำรอบรมส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 30 – 35 ปี มำกที่สุด ส่วนมำกจบ
กำรศึกษำระดับปริญญำโท วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์
ไปใช้ในกำรปฏิบั ติงำน รองลงมำเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่จัดอบรม และเพื่ อ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์กับผู้เข้ำอบรม
1.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรจัดอบรม อยู่ใน
ระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ กำรประสำนงำนเรื่องต่ำง ๆ ก่อนกำรจัดฝึกอบรม กำรลงทะเบียน กำรให้
คำแนะนำและกำรต้อนรับของเจ้ำหน้ำที่ เช่น แนะนำสถำนที่ กำหนดกำร อำหำร กำรเดินทำง ชุด
ฝึกอบรม เช่น เอกสำร CD แบบทดสอบ กิจกรรมประกอบกำรฝึกอบรม และวิทยำกรได้บูรณำกำร
ประสบกำรณ์ เทคนิ คกำรน ำเสนอ กิจกรรม ถ่ำยทอดเนื้อหำสู่ ผู้เข้ำอบรม สรุป ควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมด้ำนกระบวนกำรจัดอบรม อยู่ในระดับมำก
1.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร อยู่ใน
ระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ กำรต้อนรับ กำรอำนวยควำมสะดวกผู้เข้ำอบรม กำรชี้แจงให้คำปรึกษำ
คำแนะนำ ข้อมูลต่ำง ๆ ครบถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส กำรติดต่อประสำนงำน ทั้งก่อน
ระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำรแต่ง
กำยสุภำพ กำรวำงตัวเรียบร้อยเหมำะสม และสำมำรถแก้ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม
และตรงประเด็น สรุปควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำก
1.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก อยู่ใน
ระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ ควำมเหมำะสมของห้องประชุมโดยทั่วไป เช่น กำรจัดที่นั่ง แสงสว่ำง เสียง

159
อำคำรสถำนที่ เป็นต้น คุณภำพและปริมำณอำหำรและเครื่ องดื่ม มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยควำม
สะดวกในกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ สรุปควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก อยู่ใน
ระดับมำก
1.5 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร อยู่ใน
ระดับมำกทุกหัวข้อ ดังนี้ ได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร และอย่ำงมีคุณภำพ ตอบสนองต่อกำร
ขอรับบริกำรได้รวดเร็ว สรุปควำมพึงพอใจในภำพรวมด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก
1.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรฝึกปฏิบัติในภาพรวม
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกรฝึกปฏิบัติในภำพรวม
อยู่ในระดับมำก
1.7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชาและวิทยากร
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีควำมรู้ก่อนกำรอบรมในหัวข้อกำรพัฒนำหลักสูตรกับ
กำรพัฒนำบุคลำกรในยุคดิจิทัล ในระดับปำนกลำง หัวข้อกำรพัฒนำหลักสูตร ในระดับปำนกลำง หัวข้อ
กำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ ในระดับปำนกลำง หัวข้อกำรติดตำมประเมินผล ในระดับปำนกลำง
หั ว ข้อกำรใช้ IT ในกำรจั ดกำรควำมรู้เพื่อกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ ในระดับปำนกลำง หลั งกำร
ฝึกอบรมได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นอยู่ในระดับมำกทุกหัวข้อ เนื้อหำที่ นำเสนอครอบคลุมเรื่องที่บรรยำย
อยู่ในระดับมำก ควำมเหมำะสมของเวลำที่ใช้ในกำรอบรม อยู่ในระดับมำก กำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก สรุปผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อวิชำทุก
หัวข้อวิชำ อยู่ในระดับมำก
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำวิทยำกรมีบุคลิกภำพเหมำะสม อยู่
ในระดับ มำกถึง มำกที่สุ ด มีควำมสำมำรถในกำรเร้ ำควำมสนใจและกำรสร้ ำงบรรยำกำศในกำร
ฝึกอบรม อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด มีควำมสำมำรถและเทคนิคในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อยู่ในระดับ
มำกถึงมำกที่สุด สื่อประกอบกำรบรรยำยเหมำะสมกับเนื้อหำและกิจกรรมอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด
รวมทั้งกำรเปิดโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด สรุปผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยำกร อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด

160

ภาคผนวก ฉ
คาสั่งสานักการศึกษาต่อเนื่อง ที่ 004/2560
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

161

162

ภาคผนวก ช
เอกสารเผยแพร่

163

เผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ตที่ URL:https://www.stou.ac.th/offices/Oce./
Index.html

164

ประวัติผู้จัดทาคู่มือ
1) ชื่อ – สกุล
2) ประวัติกำรศึกษำ

3) ตำแหน่ง
ร่วมมือ)
4) สถำนที่ทำงำน
5) ที่อยู่ปัจจุบัน
นนทบุรี 11000

นำงสำวบุศรำ สุทธิวงศ์
- เศรษฐศำสตร์บัณฑิต (ศ.บ)
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม)
สำขำวิชำพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร (หัวหน้ำงำนฝึกอบรมส่วนควำม
ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โทรศัพท์ 0 2504 7718
31/27 ม.1 ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

